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Capacidade de superar obstáculos, essa foi a gran-
de marca do Centro Universitário Católica do Les-
te de Minas Gerais (Unileste) em 2021. Mesmo em 
um ano marcado pelas incertezas quanto a muitos 
aspectos da Covid-19, o Centro Universitário per-
maneceu com práticas sustentáveis e inovadoras 
manteve resultados positivos com a retomada das 
atividades presenciais, atuando para além das 
suas obrigações legais, de maneira consciente e 
contínua.

Nesse período, ações de ensino, pesquisa e exten-
são foram colocadas em prática na Instituição e na 
comunidade, expressas sob as chancelas do em-
preendedorismo, da fraternidade, da evangeliza-
ção e da solidariedade. A partir de valores firmes e 
em constante evolução para se adequar aos novos 
tempos, fortaleceram a atuação da Instituição na 
prestação de serviços em saúde e educação com a 
máxima qualidade e segurança.

Sendo assim, neste Balanço Social estão presen-
tes os resultados das iniciativas educacionais e as 
ações de abrandamento dos impactos da pande-
mia, promovidos em 2021, as avaliações dos traba-
lhos e a projeção de novas metas que intensificam 
a sustentabilidade institucional e a significatividade 

do Centro Universitário.
Neste relatório, também fazemos um agradecimen-
to à contribuição daqueles que reforçam e conso-
lidam a razão de ser do Unileste, mediando e tra-
zendo à vida nossas práticas. Obrigado a todos os 
educadores, estudantes e instituições envolvidas 
no processo de transformação social.

O Unileste seguirá investindo e aprimorando suas 
iniciativas, mantendo o compromisso com a mis-
são de fomentar e promover os princípios humanís-
ticos cristãos, pautados nos valores éticos, na in-
tegridade, transparência e respeito, contribuindo 
ativamente para a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária e transformando milhares de 
vidas por meio da educação superior.

Dr. Genésio Zeferino da Silva Filho
Reitor do Unileste

MENSAGEM DO REITOR
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Na consecução de sua missão de promover o de-
senvolvimento humano por meio da educação su-
perior, desde a sua fundação em 1969, pela Con-
gregação Padres do Trabalho, até os dias de hoje, 
o Unileste ressignifica diariamente seu papel para 
transformar o meio, e a sua história vai muito além 
do educacional, atuando como Instituição católica 
filantrópica com grande importância para a comu-
nidade

Ao exercer, há 53 anos, a responsabilidade socio-
ambiental com visão empreendedora e planeja-
mento estratégico, pautada nos valores éticos, cris-
tãos e humanísticos, consagrou-se como a maior 
e melhor instituição de ensino superior do Vale do 
Aço e um dos melhores Centros Universitários do 
estado de Minas, de acordo com o Ministério da 
Educação (MEC), o Ranking do Guia do Estudante 
e o Ranking Universitário da Folha de São Paulo.

Seu currículo pedagógico transcende a formação 
profissional e se renova sempre, se adaptando às 
diversas realidades e colocando o estudante em 
papel de destaque, fomentando o protagonismo 
inovador e estratégico para desenvolver diversas 

atividades socioeducativas, culturais e de apoio à 
saúde para o público local, por meio de metodolo-
gias de ensino inovadoras e ativas.

Além disso, a Instituição incentiva a iniciação cien-
tífica, a pesquisa, a extensão e programas de in-
tercâmbio, bem como fomenta a integração entre 
as dimensões: econômica, social e ambiental, por 
meio de seus programas e políticas institucionais 
de desenvolvimento social e de respeito aos valo-
res culturais, difundido entre a comunidade acadê-
mica ações que beneficiem toda a sociedade.

O Centro Universitário cresce mais a cada ano 
promovendo mudanças que o mantém sempre a 
frente, tanto no que diz respeito às ações acadê-
micas dos cursos de graduação, pós-graduação, 
capacitação e consultorias nas diversas áreas do 
conhecimento, quanto às ações de atendimento 
e suporte à comunidade. Graças à capacidade de 
inovação e o empenho para atender às novas de-
mandas do mundo moderno, o Unileste já formou 
mais de 26 mil profissionais de qualidade, prepara-
dos para atuar com excelência nas mais diversas 
áreas e mercados. 

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 diversidade cultural, na responsabilidade ambiental e na sustentabili-
dade institucional.

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

PRINCÍPIOS E VALORES
A atuação do Unileste é sempre pautada pela ética, integridade, transparência e respeito. Por isso, temos 
os seguintes princípios e valores:
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Inserção na com
unidade

em
 que atua

Se
rvi

r a
s p

es
so

as

Cuidar da casa comum

Foco na aprendizagem

Assumir atitudes pró-ativas

Buscar a qualidade

Integração ensino,
pesquisa e extensão

Ga
ra

nt
ir 

re
su

lta
do

s

su
ste

nt
áv

eisValoriza
r e

 re
speita

r

as p
esso

as

Trabalhar em equipe

Integrar fé e vida

Respeitar as diferenças

ES
PÍRITUALIDADE CIDADANIA

inovação
ES

PÍR
ITo

 de
 fa

mí
lia

excelência

Agir com criativade



Unileste em Ação | Relatório 2021 7

Ensino

O Unileste compreende a promoção do ensino 
como propulsora do desenvolvimento humano em 
todo o seu espectro, não somente ampliando a vi-
são e as capacidades individuais, mas também, e 
principalmente, possibilitando o aprofundamento 
e a expansão de todas as áreas do conhecimen-
to com ganhos tangíveis e intangíveis, ao mesmo 
tempo, em que se consolida como referência de 
ensino na região leste de Minas Gerais.

Em 2021, foram ofertados mais de 20 cursos de 
graduação nas áreas de comunicação, gestão e 
negócios, saúde, engenharias e educação e op-
ções de formação e atualização profissional na mo-
dalidade Educação a Distância (EAD), por meio da 
Católica EaD. 

Extensão

As atividades de Extensão fazem parte da formação 
profissional do estudante do Unileste e possibilitam 
sua inserção na realidade cotidiana da sociedade 
de maneira participativa, ética e social, de modo in-
terprofissional e interdisciplinar, por meio da prática 
do conhecimento acadêmico adquirido. 

Além de viabilizar uma relação transformadora e 
contribuir para o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, fortalecendo a presença e a participa-
ção do Unileste nas comunidades onde atua, as 
atividades extensionistas levam, para além das 
fronteiras físicas do Centro Universitário, o conheci-
mento científico, projetos e ações de natureza cul-
tural, artística, científica e técnica, que beneficiam 
crianças, jovens, adultos e idosos.

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 pro-
fessores na elaboração e execução de projetos 
científicos e de investigação, despertando neles a 
vocação científica. Os resultados desses trabalhos 
contribuem fundamentalmente para a evolução do 
conhecimento humano em todos os setores, sendo 
sistematicamente planejada e executada segundo 
rigorosos critérios de processamento das informa-
ções.

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* 

22 cursos de pós-graduação a distância* 

65 salas de aula 

33 Laboratórios científicos 

1 teatro 

4 auditórios 

1 centro poliesportivo

UNILESTE EM 
NÚMEROS

Sistema de Bibliotecas
80.598 exemplares 

500 títulos em braile 

11.725 mil títulos digitais

pela Minha Biblioteca

Iniciação Científica
e Pesquisa
23 projetos de Iniciação

Científica e Pesquisa 

21 professores envolvidos 

66 alunos participantes 

9 bolsas pela FAPEMIG 

5 bolsas pela Aperam South América 

2 bolsas pela Cenibra 

25 bolsas pelo Unileste

*P
ol

o 
da
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at
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D

Comunidade Acadêmica
Mais de 26,2 mil alunos

formados entre 1992 e 2021 

5944 alunos de graduação presencial 

260 colaboradores administrativos 

127 docentes 

96% de mestres e doutores 
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Semana de Iniciação 
Científica e Extensão 
(SICEX) *

769 participantes 

62 apresentações de projetos 

7 minicursos 

20 palestras

Estágio
195 convênios firmados 

1729 estágios realizados 

790 estágios ofertados no Unileste

Eventos
56 eventos acadêmicos e culturais 

16.100 mil participações

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

569 bolsas do ProUni 

503 alunos beneficiados com o FIES** 

120 alunos beneficiados com o PraValer 

55 alunos beneficiados com o Fundacred 

290 alunos beneficiados com o

Programa Estudantil Unileste (PEU)

Monitoria
129 disciplinas com monitoria 

116 monitores 

5791 participações no programa

UNILESTE EM 
NÚMEROS
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Desde o surgimento do vírus SARS-CoV-2 (coro-
navírus), em 2019, o Unileste tem atuado com em-
penho e responsabilidade no sentido de ampliar o 
conhecimento sobre a Covid-19, oferecer soluções 
para mitigar seus impactos na sociedade e, sobre-
tudo, resguardar a vida como valor fundamental. 
O aprendizado acumulado de 2020, as reformas e 
ampliações dos ambientes de ensino dos campi e 
o aprimoramento da infraestrutura para as ativida-
des on-line favoreceram a retomada das atividades 
presenciais do Centro Universitário, em 2021.

Neste período, o Unileste manteve seus canais 
de comunicação abertos à comunidade com atu-
alizações constantes sobre as medidas institucio-
nais adotadas, alinhadas aos órgãos competentes, 
com orientações sobre o uso dos espaços físicos e 
quanto ao comportamento adequado de convivên-
cia nos ambientes, não só dentro dos campi, mas 
também na vida em sociedade, visando a saúde e 
o bem-estar de todos.

Medidas adotadas

Para a realização das atividades presenciais nos 
campi do Unileste, a Instituição reforçou, ainda 
mais, suas ações de enfrentamento a pandemia 
baseadas em evidências científicas, cenários, na 
expansão da cobertura vacinal, nas mudanças dos 
quadros epidemiológicos e assistenciais do Vale 
do Aço, estado e do país, e nas recomendações 
e medidas de controle das autoridades sanitárias 
competentes e órgãos públicos, sob uma série de 
protocolos de biossegurança.

Realizou importantes alterações estruturais como 
reformas e ampliações de salas de aulas, a fim de 
proporcionar condições de ventilação, distancia-
mento, higiene e acessibilidade adequadas, aten-
dendo aos parâmetros do Protocolo de Biossegu-
rança Institucional e da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO

À COVID-19
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Também instalou barreiras de proteção acrílica em 
balcões de atendimento à comunidade acadêmica 
e externa, e em mesas de estudo em grupo nas 
bibliotecas e dispenser de álcool gel em todos os 
espaços acadêmicos. Adquiriu máscaras PFF2 e 
face shielde para a comunidade acadêmica, re-
organizou a rotina e política de uso dos espaços 
comuns, com demarcação da capacidade máxima 
de pessoas permitida nos ambientes acadêmicos e 
intervalos escalonados para estudantes.

Outra estratégia adotada foi a disponibilização de 
materiais gráficos personalizados em lugares es-
tratégicos dos campi com informações sobre atu-
alização de protocolos e restrições para uso dos 
ambientes. As ações orientativas foram planejadas 
cuidadosamente pelo Comitê de Crise Institucional 
do Unileste com o compromisso e responsabilida-
de em zelar pela saúde e segurança de cada mem-
bro da comunidade acadêmica.

Compromisso social

O Unileste demonstrou sua importância para as 
comunidades que a acolhe e, além de cuidar da 
excelência do ensino, voltou-se para as comunida-
des e entorno, evidenciando sua característica co-
munitária. A Instituição colocou sua infraestrutura, 
tecnologia e conhecimento, voluntariado e exten-
são, à serviço da população no enfrentamento à 
pandemia.

Para amenizar os sintomas pós-covid, pessoas 
acometidas com o vírus, recuperadas de quadros 
graves ou não, que evoluíram com limitações físi-
cas, cognitivas ou psíquicas, foram assistidas por 
estudantes dos últimos períodos dos cursos de En-
fermagem, Fisioterapia e Psicologia, supervisiona-
dos por professores, para retomada da autonomia 
e melhor qualidade de vida.
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CIDADANIA
Como uma Instituição cidadã, o Unileste possui programas e projetos 

que beneficiam diretamente a população da sua área de atuação, para o 

desenvolvimento humano e comunitário, bem como, incentiva a partici-

pação voluntária da comunidade acadêmica em iniciativas diversificadas 

que aproximam a sociedade da Instituição e promovem acolhimento, 

inclusão social, solidariedade, empreendedorismo, bem-estar, entrete-

nimento e qualidade de vida, gerando empatia e valorização humana. 
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Este projeto permite que o estudante de Jornalismo 

aplique, na prática, o conhecimento adquirido em 

sala de aula, além de proporcionar uma relação dire-

ta com a sociedade na qual ele está inserido. Fazem 

parte das ações dessa iniciativa a criação de um re-

branding – criação de nova identidade visual de uma 

entidade social do Vale do Aço e consultoria especia-

lizada em Assessoria de Comunicação à organização 

escolhida.

Assessoria de
Comunicação
Jornalismo

QProjeto
criado em 
2020

Q1 instituição 
beneficiada
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As bibliotecas do Unileste disponibilizam às comunida-
des acadêmica e externa acervos físicos e eletrônicos 
com matérias multimídia e on-line com e-books, bases 
de dados, periódicos, teses e dissertações, vídeos, ima-
gens, jornais, revistas, entre outros. Além disso, ofere-
cem serviços como: empréstimo domiciliar, consulta 
local e on-line de acervos, realização de reservas e re-
novações pela internet e sala de recursos equipada com 
regletes, impressoras braille, scanners, cadeira de rodas 
e lupas.

Para a realização das atividades acadêmicas, em 2021, 
sua estrutura física, que comporta cabines individuais 
e salas de grupo para estudo, laboratórios de informá-
ticas, sala multimídia, sala de reuniões, entre outros, foi 
adaptada com instalação de barreiras de proteção acrí-
lica no balcão de atendimento e mesas de estudo em 
grupo, dispenser de álcool gel, cartazes com informa-
ções sobre as áreas de circulação, além de maior dispo-
nibilização de conteúdo digitais.

Bibliotecas

Q80.589 
exemplares

Q500 títulos 
em braile

Q11.725
títulos digitais
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O projeto realizado em parceria com a Inter TV dos 

Vales (afiliada Rede Globo), ofereceu aos candidatos 

do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), suporte 

gratuito para a preparação para as provas, oportuni-

zando maior vivência com o mundo Enem.

Em sua primeira edição, por meio da página especial 

do De Boa No Enem no portal G1 Vales e dos princi-

pais noticiários da emissora, os candidatos tiveram 

acesso a conteúdo multiplataforma com as principais 

notícias sobre o Exame; dicas; matérias; videoaulas 

nas quatro áreas de conhecimento cobradas nas pro-

vas e curso de redação completo.

De Boa No Enem
Institucional 

QProjeto
criado em 2021

Q45 conteúdos
publicados no
portal G1 Vales

• + de 31 mil acessos
• média de + 525
 acessos diários

Q9 matérias
veiculadas nos
telejornais

• 4 milhões
de impactos
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A iniciativa contribui para a formação dos cidadãos na 

Educação de Trânsito, por meio de ações reflexivas e 

oficinas educativas que discutem normas de circula-

ção, primeiros socorros, importância da manutenção 

preditiva nos sistemas elétricos e mecânicos, dentre 

outros temas. Os instrumentos pedagógicos incluem 

exposições dialogadas, jogos didáticos e atividades 

lúdicas, estimulando habilidades dos capacitados, 

sendo a vida o foco basilar primordial.

Educação
no Trânsito
Engenharia Mecânica

QProjeto
criado em
2010

Q500
pessoas
atendidas
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O projeto consolida ações de responsabilidade social 

e voluntariado, realizadas por meio de intervenções 

em entidades, campanhas sociais e ambientais e pro-

jetos de cidadania corporativa. A iniciativa promove a 

interface entre diversos projetos de extensão do Uni-

leste desenvolvendo ações de cidadania por meio da 

promoção de eventos voltados para a cultura, arte, 

lazer, educação e serviços sociais, em parceria com 

entidades sociais, pequenos empreendedores e or-

ganizações não governamentais.

Empreender
Social
Administração

QProjeto
criado em
2003

Q250
atendimentos
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O projeto caracteriza-se como uma intervenção psi-

cossocial e jurídica, de caráter interdisciplinar, com 

atendimentos socioeducativos a homens, que figu-

ram como agressores nos processos de violência do-

méstica 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 adequada da rela-

ção entre os gêneros, contribuindo para a diminuição 

da violência contra as mulheres.

Grupos Reflexivos 
para Autores de
Violência Contra 
Mulheres
Psicologia

QProjeto
criado em
2019

Q721
participantes



Unileste em Ação | Relatório 2021 19

O Núcleo, em parceria com a Receita Federal, ofere-

ce serviços de consultoria contábil e fiscal a micro-

empreendedores, microempresários, pessoas físicas 

e entidades, de forma a possibilitar o atendimento à 

população que não tem acesso às tecnologias, além 

de facilitar os trâmites para aqueles cidadãos que têm 

obrigação de declarar os impostos. Também desem-

penha um importante papel na vida do estudante, 

pois o permite ter contato com a prática e com o pú-

blico por meio das atividades.

Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal – 
NAF
Ciências Contábeis

QProjeto
criado em
2009

Q300
atendimentos
realizados
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O Setor de Pastoralidade colabora para a realização da 

missão institucional do Unileste, auxiliando a comunidade 

universitária a articular de maneira adequada sua vida aca-

dêmica, pessoal e social com a fé, bem como ações de 

prevenção, promoção e cuidados à saúde. 

Para isso, estimula e desperta a vivência da fé e a convivên-

cia fraterna por meio de celebrações, oficinas, mensagens, 

retiros, entre outras. Promove, ainda, ações de solidarie-

dade, apoio comunitário, voluntariado, sobretudo em favor 

dos necessitados.

Setor de
Pastoralidade
Programa Institucional 
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SAÚDE 
Para garantir aprendizagem efetiva aos estudantes e expandir as possibilidades de 
acesso à saúde, o Unileste oferece atendimentos em diversas especialidades, por 
meio das clínicas Odontológica e de Fisioterapia, do Centro de Atendimento Psi-
cológico (CAP) e da Clínica Veterinária, que contemplam procedimentos especia-
lizados, desde os mais simples aos de maior complexidade. Além de possibilitar o 
acesso da população a serviços importantes para o dia a dia, como assistência de 
qualidade à saúde, os atendimentos buscam a promoção do bem-estar e da saúde 
nas perspectivas individual e coletiva, entendendo-as em amplitude física, psíquica 
e social.
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O projeto busca promover o desenvolvimento físico, 

psíquico, cognitivo e social dos pacientes por meio 

da Terapia Assistida por Animais (TAA) - processo te-

rapêutico 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

QProjeto
criado em
2019

Q97 pessoas
atendidas
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Trata-se de mais um importante serviço à comunida-

de do Vale do Aço: Atendimento Multidisciplinar pós-

Covid, ofertado por meio dos cursos de Enfermagem, 

Fisioterapia e Psicologia. O tratamento gratuito é 

ofertado a pessoas acometidas pela Covid-19, recu-

peradas de quadros graves ou não, que apresentam 

limitações físicas, cognitivas ou psíquicas. O objetivo 

é proporcionar aos pacientes melhor bem-estar físico, 

social e emocional.

Atendimento
Pós-Covid
Fisioterapia
Enfermagem
Psicologia

QProjeto
criado em
2021

Q40
atendimentos
realizados
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O Projeto busca desenvolver e implementar estraté-

gias para promover a alfabetização em saúde entre 

os usuários dos serviços de saúde oferecidos pelo 

Unileste. Ter uma boa alfabetização em saúde impli-

ca em atingir certo nível mínimo de conhecimento, 

possuir habilidades pessoais e segurança para agir 

de forma a melhorar a própria saúde e da comunida-

de por meio da mudança de estilos e das condições 

de vida. Com a pandemia da Covid-19 as ações do 

projeto tornaram-se ainda mais relevantes com a alta 

procura pelos serviços de saúde. 

Avaliação de
Alfabetização em 
Saúde nos serviços 
de saúde oferecidos 
pelo Unileste
Fisioterapia

QProjeto
criado em
2018

Q250 pessoas 
atendidas
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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 mo-

bilizar a sociedade para participar da prevenção e 

intervir de forma dinâmica, promovendo uma atitude 

vigilante que permita reconhecer e corrigir condições, 

hábitos e práticas que possam provocar males à saú-

de.

Campanhas
Fisioterapia

QProjeto
criado em
2015

QAbrange a
comunidade 
acadêmica
e externa



Unileste em Ação | Relatório 2021 26

O CAP presta serviços psicológicos e atende gratuita-

mente às comunidades acadêmica e externa do Vale 

do Aço. Os pacientes são atendidos e acompanha-

dos por estudantes do Unileste, com a supervisão 

de docentes. O objetivo é proporcionar ao universi-

tário articulação da teoria e prática profissional, por 

meio da vivência das atividades desenvolvidas. Entre 

os serviços oferecidos estão: avaliação psicológica, 

orientação profissional, psicoterapias em diversas 

abordagens teóricas, plantão e aconselhamento psi-

cológico, atendimentos individuais e em grupo, psi-

cologia familiar e do trabalho.

Centro de
Atendimento
Psicológico - CAP
Psicologia

QInaugurado 
em 2019

Q700
atendimentos
realizados



Unileste em Ação | Relatório 2021 27

O CER II atende gratuitamente a pacientes com deficiên-
cias físicas, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados 
pelos serviços públicos de saúde de mais de 80 municí-
pios provenientes das microrregiões de Ipatinga, Coronel 
Fabriciano e Caratinga. Para as microrregiões de Gover-
nador Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do 
Suaçuí e São João Evangelista é ofertada apenas a rea-
bilitação visual.

Os pacientes são atendidos e acompanhados por uma 
equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescri-
ção, preparação, dispensação, adequação e treinamento 
para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de 
locomoção, além de promover a autonomia do paciente 
e melhora da qualidade de vida.

Centro Especializado 
em Reabilitação Física 
e Visual - CER II
Fisioterapia

Q Inaugurado
em 2007

Q5.520 pessoas
atendidas

Q226
dispositivos de
locomoção
entregues
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A Clínica de Fisioterapia oferece atendimentos gratui-

tos e de qualidade à comunidade da região do Vale 

do Aço. Os serviços disponibilizados à comunidade 

abrangem tratamentos nas áreas de função locomo-

tora, urofuncional, cardiorrespiratória – inclusive para 

pacientes pós-Covid-19 – dermatofuncional, neuro-

funcional e pediatria, e são realizados por estudantes 

sob a supervisão dos professores.

Clínica de
Fisioterapia
Fisioterapia

QInaugurada 
em 2004

Q5.200
atendimentos
realizados



Unileste em Ação | Relatório 2021 29

A estrutura permite aprendizagem e vivências práti-

cas aos estudantes por meio de pesquisa, de aten-

dimento clínico e cirúrgico em animais de pequeno e 

grande porte, desenvolvidos a partir dos serviços es-

pecializados. Podem receber atendimento animais de 

tutores de baixa renda e ONG’s de proteção animal 

da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Clínica Veterinária
Medicina Veterinária

QInaugurada 
em 2020

Q338 tutores 
cadastrados

Q644 animais 
atendidos
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A clínica-escola oferece diferentes experiências de 

aprendizagem ao estudante durante o processo de 

formação profissional, por meio de infraestrutura com 

equipamentos modernos e serviços de qualidade.

O espaço democratiza o acesso da população da Re-

gião Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) a serviços 

de saúde bucal nas áreas de periodontia (tratamento 

de gengiva), endodontia (canal), prótese total e par-

cial removível, cirurgia, prótese fixa e odontopediatria 

(tratamento odontológico para crianças e adolescen-

tes). Os procedimentos são realizados por estudan-

tes do curso de Odontologia, com supervisão dos 

professores.

Clínica
Odontológica
Odontologia

QInaugurada 
em 2019

Q9.400
procedimentos 
realizados



Unileste em Ação | Relatório 2021 31

O projeto propõe intervenções psicossociais por meio 

de grupos operativos e plantão psicológico no intuito 

de promover a saúde mental e a qualidade de vida 

dos funcionários da Unimed Vale do Aço. O principal 

objetivo do projeto, além de proporcionar reflexões 

sobre questões psicológicas relacionadas ao traba-

lho, seja para conciliar a vida profissional com a vida 

pessoal e/ou familiar ou para reinserir no mercado de 

trabalho, é propiciar qualidade de vida para o bem-

-estar e satisfação profissional das pessoas.

Saúde Mental e 
Qualidade de Vida 
no trabalho
Psicologia

QProjeto
criado em
2019
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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 conhe-
cimento, buscam o desenvolvimento 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, con-
cebidas 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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A iniciativa utiliza o lado lúdico, por meio de experi-

mentos, 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 ser usadas no dia a dia

Magia da
Química
Engenharia Química

QProjeto
criado em
2011

Q338 pessoas
alcançadas
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Promove a realização de práticas voltadas à ressig-

nificação de adolescentes autores de ato infracional, 

que estão aguardando a sentença judicial ou já tive-

ram a determinação 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 for-

mação 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

QProjeto criado 
em 2019

Q26 pessoas
atendidas
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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 estímu-
lo à produção e ao consumo 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. Desenvolve atividades regulares e eventos especiais, a 
fim de dar sustentação à política acadêmico-cultural da Instituição, envolvendo as mais 
diversas áreas e linguagens artísticas, a exemplo da música, dança, artes plásticas e te-
atro. Além disso, promove, estimula e apoia manifestações oriundas da cultura popular, 
sob suas várias formas de expressão. Incentiva também a criação literária e as experiên-
cias de arte-educação, por meio de projetos voltados à integração entre ciência e arte.
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Um local para o fomento da cultura destinado a ex-

positores regionais para mostrarem suas artes. Inau-

gurado em comemoração aos 40 anos do Unileste, 

em 2009, o espaço é localizado no hall da entrada 

principal do campus Coronel Fabriciano, no bloco B. 

Espaço B
Institucional

QProjeto
criado em
2009

Q01 exposição 
de fotos
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Possibilita à comunidade acadêmica do Unileste a 

divulgação da arte por meio de apresentações musi-

cais, no horário de intervalo entre as aulas. A Institui-

ção oferece infraestrutura para a atividade, como pal-

co, equipamentos de som e iluminação e divulgação. 

Intervalo
Cultural 
Institucional

QProjeto
criado em
2013

Q01
apresentação
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Localizado no campus Coronel Fabriciano, em um 

espaço tombado pelo patrimônio histórico do municí-

pio, a estrutura do Museu Padre de Man foi construída 

no início da década de 70, com projeto arquitetônico 

inovador para a época, em forma de circunferência. 

Além de acervo relativo à Congregação Padres do 

Trabalho, suas instalações contam com salas dedica-

das à mineralogia e à petrologia, promovendo a pre-

servação da memória regional e a difusão da ciência 

entre crianças, jovens e adultos. Além disso, o mu-

seu integra o circuito nacional de museus.  Em 2021, 

os estudantes puderam conferir a exposição “Jubileu 

UBEC” no circuito Primavera dos Museus.

Museu Padre de Man  
Institucional

QFundado
em 1993
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O Teatro João Paulo II, espaço tombado pelo patrimô-

nio histórico de Coronel Fabriciano, tem capacidade 

para 335 lugares, um palco com 12 metros de pro-

fundidade, acesso facilitado para deficientes físicos, 

moderna aparelhagem de sinalização e iluminação, 

além de sala de ensaio e dois espaçosos camarins. 

De portas abertas às diversas manifestações artísti-

cas culturais, o teatro possibilita o fortalecimento da 

produção cultural e a democratização das artes no 

Vale do Aço.

Teatro João Paulo II   
Institucional

QFundado
em 1978
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O projeto visa a contribuir para a solidificação de um 

movimento cultural e a difusão da arte da interpreta-

ção, favorecendo a formação de multiplicadores cêni-

cos. São desenvolvidas atividades teatrais a partir de 

várias temáticas, sejam elas sociais, culturais, políti-

cas e/ou existenciais. A partir de oficinas, os partici-

pantes produzem esquetes educativas, performances 

e espetáculos que são apresentados tanto na Institui-

ção, quanto à comunidade.

Teatro Universitário    
Pedagogia

QProjeto
criado em
2010

QCerca 
de 200
participantes
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ESPORTE
E LAZER   

Tanto o esporte como o lazer associam-se ao bem-estar social e à qualidade 
de vida, conceitos amplamente difundidos pelo Unileste. Sendo assim, a 
IES, além de abrigar a ciência do esporte e do lazer como campo do conhe-
cimento, incentivar e propiciar condições para as práticas das áreas, ofere-
ce atividades e infraestrutura de esporte e lazer para sua comunidade e para 
atletas de alto desempenho, por meio do Centro Esportivo Universitário, e 
de ações de extensão.  
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O projeto atende crianças de 6 a 10 anos da comu-

nidade do Vale do Aço, com o ensinamento de téc-

nicas da ginástica artística, habilidades de ginástica 

de trampolim, ginástica acrobática, técnicas de co-

reografias de ginástica geral e algumas experiências 

pontuais de técnicas circenses. O objetivo do projeto 

é envolver crianças e estudantes universitários em ati-

vidades educativas e socializadoras por meio da prá-

tica esportiva.

Academia de
Ginástica e
Trampolins
Educação Física

QProjeto
criado em
2008

Q100 crianças
participantes 
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Com infraestrutura e equipamentos adequados à prá-

tica da musculação, a Academia oferece atendimen-

to gratuito a adultos e idosos, de ambos os sexos, 

da comunidade interna e externa. As atividades são 

ofertadas com frequência semanal de três sessões 

de treinos, ministrados por estagiários do curso de 

Educação Física, sob supervisão docente, com a par-

ticipação de discentes extensionistas em atividades 

de observação, co-participação e apoio. O objetivo é 

proporcionar aos estudantes do curso de Educação 

Física e os demais cursos da área da saúde a opor-

tunidade de vivenciar, na prática, as ações que serão 

desenvolvidas no campo de trabalho. 

Academia de
Musculação
Educação Física

QProjeto
criado em
2008

Q68 pessoas 
assistidas  
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EMPREENDEDORISMO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA    

A atuação do Unileste nos campos do Empreendedorismo, Ciência e Tecnologia é 
ampla e abrangente e envolve ações de ensino, pesquisa e extensão, em prol do 
desenvolvimento social e econômico, oportunizando aos acadêmicos o comparti-
lhamento de conhecimentos, a multiplicação de ações e a contribuição diretamen-
te com desenvolvimento local e regional.

Este eixo, entretanto, apresenta um recorte de ações direcionadas à inclusão social 
e ao envolvimento da comunidade em projetos que primam pela disseminação do 
conhecimento e das práticas produzidas em âmbito acadêmico.
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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 aperfeiçoa-

mento técnico-cultural, científico e de relacionamento 

humano. 

Estágios

Q195
convênios
firmados 

Q 1729
estágios
realizados 

Q 790 estágios 
ofertados no 
Unileste 
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A Sicex é um evento acadêmico que engloba pales-

tras, mesas-redondas, oficinas, minicursos, debates, 

apresentação de trabalhos de conclusão de curso 

(TCC), científicos, projetos integradores, atividades 

específicas dos cursos da Instituição e divulgação de 

temas atuais e importantes para o contínuo processo 

de construção/transformação social. Aberto à comu-

nidade proporciona uma oportunidade de troca de 

experiências nos campos científicos e de responsabi-

lidade social. Sua realização envolve todos os cursos 

de graduação do Unileste, instituições de ensino, en-

tidades de fomento, pesquisadores e estudantes do 

ensino médio da região do Vale do Aço em pesquisas 

e trabalhos científicos.

Semana de Iniciação 
Científica e Extensão 
Unileste - SICEX

Q769
participantes 

Q 62
apresentações
de projetos 

Q 7 minicursos 

Q 20 palestras
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Fundada e formada pelos graduandos da Escola Po-

litécnica do Unileste, a iniciativa tem o intuito de pres-

tar serviços de qualidade a preço acessível, além de 

iniciativas de caráter social voltadas à comunidade. 

A empresa busca, ainda, desenvolver as habilidades 

de seus membros por meio da captação e desenvol-

vimento de Projetos e realização de Consultorias aos 

empreendedores e gestores de empresas da Região 

Metropolitana do Vale do Aço (RMVA).

Empresa Júnior -
Politech Jr. 

Q Projeto
criado em 2015

Q 1 projeto
realizado

Q 4 estudantes 
envolvidos
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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 projeto é contribuir para a formação de estudantes 

do curso de Psicologia do Unileste e visa o aperfei-

çoamento do aprendizado teórico e prático dos estu-

dantes.

Empresa Júnior -
Continuum Jr.

Q Projeto
criado em 2016

Q 32 projetos
executados

Q 15 estudantes 
participantes
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O Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (UNI-

LAB) estuda, pesquisa, analisa e propõe, de forma 

gratuita, soluções estratégicas para pequenas, mé-

dias e grandes empresas, públicas ou privadas da re-

gião do Vale do Aço. Além disso, também possibilita 

aos estudantes envolvidos a aprendizagem a partir de 

demandas e situações reais, aproximando o acadê-

mico do mundo do trabalho e das necessidades do 

mercado.

A proposta da iniciativa é a utilização de metodolo-

gia colaborativa, dialógica e de corresponsabilidade 

no desenvolvimento das soluções necessárias. Para 

esse trabalho são formadas equipes multidisciplina-

res, de acordo com cada demanda, para análise, pla-

nejamento e execução da proposta de solução. Des-

sa forma, um único projeto pode agregar estudantes 

de diferentes áreas do conhecimento.

Unilab

QCriado
em 2019

Q10 projetos 
captados

QEnvolve
estudantes
de várias
graduações
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MEIO AMBIENTE    
O Unileste compreende que o desenvolvimento sustentável é o caminho 
para a preservação do meio ambiente e das condições de vida necessárias 
à sobrevivência das próximas gerações. No contexto, a Instituição reconhe-
ce o espaço acadêmico como agente de intervenção e mobilização da so-
ciedade, seja no âmbito da pesquisa, como produção de conhecimento e 
inovação direcionados à sustentabilidade.
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Promove a interface entre extensão, ensino e pesqui-

sa por meio de metodologias ativas, que visam esti-

mular aprendizagem significativa dos estudantes de 

graduação em Ciências Biológicas do Unileste, tor-

nando-os capazes de atuarem junto à comunidade. O 

objetivo principal é levar informações científicas que 

permitam a conscientização acerca da importância da 

preservação ambiental para manutenção da biodiver-

sidade e melhoria na qualidade de vida das pessoas.

Conscientizar para
preservar     
Ciências Biológicas

QProjeto
criado em
2018

Q600
pessoas
alcançadas
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O objetivo do projeto é realizar ações educativas 

dentro de escolas e empresas da Região Metropoli-

tana do Vale do Aço (RMVA), possibilitando a disse-

minação da cultura de proteção do meio ambiente, 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho entre 

estudantes, trabalhadores e sociedade civil organiza-

da. É desenvolvido por meio de ação conjunta entre 

docentes e discentes dos cursos de engenharia, fi-

sioterapia e enfermagem do Centro Universitário do 

Leste de Minas Gerais (Unileste).

Ações educativas
em segurança,
ergonomia e meio
ambiente

QProjeto
criado em
2008

QEnvolve 
várias
graduações
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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 profissio-

nal do estudante. A busca constante pela resolução 

de problemas tem sido estratégia para que o futuro 

profissional vá ao encontro do conhecimento, do 

desconhecido e de respostas por meio da pesquisa. 

Por isso, atividades que instigam a resolução de pro-

blemas e percepções da nossa realidade são instru-

mentos essenciais para a formação profissional dos 

estudantes. Além disso, essas ações têm o objetivo 

de ampliar e aprofundar o diálogo entre a comunida-

de acadêmica (Unileste) e a comunidade externa, de 

forma a gerar conhecimentos e fortalecer o vínculo e 

o compromisso com as suas populações-alvo. Com-

pletando o ciclo de aprendizagem e desenvolvimento 

humano proporcionado pelo tripé ensino, pesquisa e 

extensão.

Em 2021, o Unileste teve 23 projetos de pesquisa e 

iniciação científica, que envolveram diretamente 21 

professores e 66 estudantes. Os conhecimentos ge-

rados por estas práticas produzem impactos positi-

vos na sociedade, favorecendo a inovação científica, 

a renovação tecnológica e a compreensão de impor-

tantes fenômenos socioculturais em diferentes linhas.

09
bolsas pela

FAPEMIG 

66
alunos

participantes

05
bolsas pela 

Aperam
South América 02

bolsas pela 
Cenibra 

25
bolsas do

Unileste

21
professores
envolvidos

23
projetos de

Iniciação
Científica e 

Pesquisa 
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FORMATURA 
A formatura é um dos momentos mais aguardados 
pelos graduandos, pois consagra a dedicação do es-
tudante durante um período da sua vida e marca a 
transição da fase universitária para o mundo profis-
sional. 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 ativi-
dades, como as listadas neste portfólio.
  
Nesse sentido, a instituição cumpre a sua missão e 
responsabilidade social ao apresentar profissionais 
com formação integral, capacitados tecnicamente e 
atentos à comunidade à sua volta.

Em 2021, o Unileste 
contribuiu para a
formação de 618
profissionais: 

25 administradores 

34 arquitetos 

6 biólogos 

13 contadores 

65 dentistas 

109 profissionais de Direito 

10 profissionais de Educação Física 

12 enfermeiros 

2 engenheiros ambientais e sanitaristas 

32 engenheiros civis 

42 engenheiros eletricistas 

42 engenheiros mecânicos 

7 engenheiros de produção 

16 engenheiros químicos 

45 fisioterapeutas 

6 jornalistas 

15 pedagogos 

47 psicólogos 

9 publicitários 

11 analistas de sistemas
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DESENVOLVIMENTO
EM REDE 

Transparência, ética, diálogo e respeito permeiam o relacionamento do Unileste jun-

to a organizações não governamentais (ONGs), representantes da sociedade civil, 

empresas privadas e órgãos públicos, parceiros do Centro Universitário no desen-

volvimento social, da melhoria da qualidade de vida, e da preservação da biodiver-

sidade no planeta. 

Neste sentido, para a concretização de suas ações de ensino, pesquisa e extensão, 

o Unileste além de refletir a credibilidade das iniciativas empreendidas pela insti-

tuição e a diversidade destas parcerias, favorece a ampla disseminação de uma 

cultura de sustentabilidade e responsabilidade social. Neste processo, o desenvolvi-

mento 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 parcei-

ros 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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Os dados apresentados neste Relatório traduzem 
os resultados de práticas sustentáveis adotadas 
pelo Unileste, em 2021. As atividades acadêmicas 
realizadas nesse período e os avanços conquista-
dos, mesmo durante a pandemia da covid-19, são 
frutos do empenho e comprometimento de toda a 
comunidade acadêmica. Para contornar as adver-
sidades de um ano de desafios na educação, as 
decisões adotadas mostraram-se eficientes e asse-
guraram o cumprimento dos principais objetivos da 
Instituição, sejam eles referentes aos aspectos so-
ciais, ambientais, administrativos ou acadêmicos.

Em 2021, o Unileste investiu em infraestrutura e 
ampliação dos seus serviços, ofertando à comuni-
dade mais um importante benefício: atendimento 
de qualidade multidisciplinar gratuito a indivíduos 
com sequelas físicas e psicológicas, causadas pelo 
coronavírus. Melhorou a qualidade do ensino ofer-
tado, por meio da implantação de novas tecnolo-
gias como a migração para o ambiente Microsoft e 
a implantação do novo Ambiente de Aprendizagem 
Virtual (AVA), com mais recursos e desing responsi-
vo, projetos de pesquisa, capacitação e valorização 
de seus educadores.

Foi também o ano de importantes reconhecimentos 
para o Unileste. O Centro Universitário se tornou a 
Instituição de Ensino Superior (IES) mais estrelada 
da região do Vale do Aço. Conquistou 71 estrelas 
na avaliação realizada pelo Guia da Faculdade, 
uma parceria da Quero Educação com o jornal O 
Estado de São Paulo. Neste ranking foram avalia-
dos 20 cursos de bacharelado e licenciatura do 
Unileste e 11 deles receberam 4 estrelas, ou seja, 
conceito “muito bom”.

Outra certificação importante alcançada foi o selo 
de “Instituição Socialmente Responsável”, conce-
dido pela Associação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior (ABMES), devido à participação 
do Unileste na 17ª Campanha da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular. A certificação 
reconhece as ações extensionistas da Instituição 
com foco no bem-estar social e no desenvolvimen-
to sustentável das comunidades onde está inseri-
da. 

Sendo assim, o Balanço Social exprime os resul-
tados das ações do Unileste com a cautela neces-
sária para aprimorar e aprofundar as iniciativas e 
estratégias, e, a busca de toda comunidade aca-
dêmica pela excelência no ensino e nos serviços 
prestados à comunidade. Além disso, a IES se 
compromete com toda a comunidade universitária 
e externa, com o desenvolvimento de uma cultura, 
cada vez mais, voltada para a sustentabilidade e 
para a transformação social.

CONCLUSÃO
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