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RELATÓRIO SOCIAL – 2021-2022 

 

A UniFatecie é uma instituição comunitária de educação superior, que atua no ensino, 

na pesquisa e na extensão, em permanente interação com a sociedade, visando à formação 

de cidadãos responsáveis, autônomos, inovadores e solidários, com vistas ao 

desenvolvimento científico, cultural, social e econômico.  

 

 

 

 



A UniFatecie reuniu seu grupo de gestores para a construção de sua carta de valores 

que ficou pautada em 6 valores fundamentais norteadores para toda a tomada de decisão da 

Instituição e orientador da visão de futuro: 

 

Comprometimento em: 

✓ Enxergar além dos interesses pessoais, dos outros e da instituição, assumindo o 

compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária; 

✓ Organizar a capacitação e desenvolvimento com a qualidade e qualificação do corpo 

docente; 

✓ Consolidar-se na extensão universitária;  

✓ Incentivar a educação continuada através do compromisso e relacionamento 

permanente com o egresso; 

✓ Consolidar as bases de agente transformador da sociedade na qual se insere; 

✓ Preparar o ensino como prioridade fundamentada em princípios éticos, filosóficos, 

culturais e pedagógicos que priorizem efetivamente a formação de pessoas, 

reconhecendo a educação como processo articulador/mediador indispensável a todas 

as propostas de desenvolvimento sustentável, a médio e longo prazos. 

 

Hospitalidade em: 

✓ Agregar valores humanos; 

✓ Tratar bem quem se encontrar nos Campi da UniFatecie; 

✓ Atender bem quem necessitar de prestação de serviços; 

✓ Permear as relações de acolhimento e de redes de interação. 

 

Inovação em: 

✓ Fazer a diferença, inovar, quebrar paradigmas; 

✓ Transformar o sonho em realidade. 

 

Respeito em: 

✓ Considerar os valores humanísticos, respeitando as diferenças com consciência ética 

promovendo a inclusão; 

✓ Comprometer-se socialmente com a inclusão. 

 

Responsabilidade Social em: 

✓ Adotar posturas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar da comunidade 

interna e externa; 



✓ Atender às necessidades institucionais de planejamento e permitir a adequação ao 

contexto econômico, social e cultural. 

 

Sustentabilidade em: 

✓ Atuar no desenvolvimento econômico e material, através de recursos naturais de 

forma consciente, diminuindo desperdícios e conscientizando para dirimir o impacto 

social; 

 

Transparência em: 

✓ Praticar a verdade com integridade, que implica na coerência entre o que se acredita 

e se aplica; 

✓ Cooperar em prol de objetivos comuns e benefícios mútuos fortalecendo a 

solidariedade e o espírito de equipe; 

✓ Consolidar as bases de agente transformador da sociedade na qual se insere; 

✓ Estabelecer uma sistemática educacional que possa ser compreendida, aplicada e 

validada em condições reais; 

✓ Praticar a avaliação institucional em consonância com a Lei do SINAES 

proporcionando transparência dos atos institucionais como um meio para se atingir um 

fim, encarando-a como parte integrante da organização dos cursos e da gestão da 

IES. 

 

A participação de alunos em atividades de extensão, entre outras, constitui situação 

essencial do conhecimento acadêmico e profissional completando a formação integral do 

aluno. 

Nesse sentido, considerando-se a educação como fenômeno social contextualizado, 

não se pode deixar de pensar na dimensão continental do nosso país e na quantidade de 

profissionais excluídos do processo produtivo, devido, entre outros fatores, às diferenças 

socioeconômicas, à dificuldade de acesso aos locais de estudo, a pouca disponibilidade de 

tempo. Nesse cenário, surge a necessidade de envidar esforços para ampliar as ofertas 

educativas na modalidade à distância. Claro está que, tomando como base esses princípios 

gerais, deve-se aliar a Educação Presencial à Educação à Distância no intuito de atender às 

demandas pessoais, sociais e do mundo do trabalho da contemporaneidade. 

 

 

 

 

 



OS PILARES INSTITUCIONAIS 

 

 

 



 

 



DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL 

 

O Brasil com dimensões territoriais continentais, traz consigo uma grande diversidade 

cultural. A UniFatecie incentiva a preservação dos saberes locais, os quais compõem um 

material rico e indispensável para a formação cultural dos discentes. Por meio de estudos 

dirigidos, seminários, pesquisas de campo e visitas, busca-se despertar nos acadêmicos e 

colaboradores o interesse em reconhecer a identidade sociocultural das comunidades a que 

pertencem. 

O desenvolvimento artístico e cultural nos cursos da IES também é incentivado com 

projetos, campanhas artísticas, festivais, concursos culturais promovidos em datas 

específicas, tais como semanas acadêmicas e comemorações do dia do profissional da área, 

promovendo integração entre os alunos e maior vivência acadêmica. 

 

 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, DO MEIO AMBIENTE, DA MEMÓRIA CULTURAL, DA 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL, E AÇÕES AFIRMATIVAS DE 

DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

 

A UniFatecie mantém atividades voltadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, na promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial por meio de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como por meio da disciplina institucional de 

Formação Geral ofertada em todos os cursos de graduação da UniFatecie, com objetivo de: 

Estudar os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais com vistas à atualização 

permanente sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento. 

Trata-se de uma disciplina institucional que tem por ementa o Estudo e interpretação sobre 

os acontecimentos sociais, políticos, econômicos, culturais e atualização permanente sobre a 

realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento. Estudo dos valores éticos 

e culturais que permeiam as relações dos homens na sociedade contemporânea, focando as 

relações étnico-raciais, a história e a cultura afro-brasileira e indígena e reflexão crítica acerca 

das políticas de afirmação e resgate histórico da população brasileira. Políticas públicas de 

inclusão social; formação da identidade nacional brasileira e das políticas educacionais da 

valorização das diversidades e dos direitos humanos. Políticas de Educação Ambiental e 

Sustentabilidade. Além disso, oportuniza aos estudantes 

 

 

 

 



LISTA DE PROJETOS RELACIONADOS COM A TEMÁTICA 

Data Título do projeto  Tema 

2019 
III SEMANA DA PSICOLOGIA -

2019 - Psicologia e Diversidade 
Ensino 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 

E DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS E DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

2019 
ARRAIÁ UNIVERSITÁRIO 

2019 - UNIFATECIE 
Institucional PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2019 

BRINQUEDOTECA PARA 

TODOS 

 

Institucional PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 
NUCLEO DE PRÁTICAS 

JURIDICAS 
Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 PSICOEMCENA 
Ensino, Extensão 

e Social 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA 

2019 FÁBRICA DOS SONHOS  Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, DA 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 GELADEIRA LITERÁRIA Institucional MEMÓRIA CULTURAL 

2019 CARONA SOLIDÁRIA Institucional 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 
SOLO NA ESCOLA/ 

UNIFATECIE 
Extensão VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2019 
ESTUDO BÁSICO DE 

LIBRAS 
Ensino 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 

PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO PARA ALUNOS 

COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Ensino 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 

II TRÍDUO DIA DAS 

CRIANÇAS 

 

Extensão 
VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA 

2019 

GRUPO DE ESTUDOS: AS 

INSERÇÕES ENTRE 

GÊNERO, RAÇA E CLASSE 

NO EXISTENCIALISMO DE 

SARTRE, BEAUVOIR E 

FANON 

Ensino 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA 

IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 

2019 

ORIENTAÇÃO A PAIS E 

PROFESSORES DE 

CRIANÇAS AUTISTAS 

 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 



2019 

A PSICOLOGIA NA DEFESA 

DOS DIREITOS DA 

INFANCIA, DA JUVENTUDE 

E DAS MULHERES VÍTIMAS 

DE VIOLENCIA DA 

COMARCA DE PARANAVAÍ 

 

Ensino e 

Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2019 
BIODIGESTOR 

 

Ensino/ Extensão 

 
VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2019 
LAZER SOLIDÁRIO PARA A 

MELHOR IDADE 

Extensão/ Ensino 

 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

2019 
CORAL UNIFATECIE 

 

Extensão/ 

Ensino 

VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2019 

ADOTE UMA NASCENTE - 

PLANTIO ARARA 

 

Extensão VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2019 
PARADÃO AMBIENTAL 

 
Extensão VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2019 

CAMPANHA DO 

REIMPLANTE DENTAL - 

SALVE SEU DENTE 

Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

2019 
CAMANHA DE PREVENÇÃO 

DE CANCER DE BOCA 
Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

2019 

CIVIL FATECIE PINTANDO 

SONHOS 

 

Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

2019 

O GÊNERO DRAMÁTICO 

COMO INSTRUMENTO DE 

EDUCAÇÃO 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2019 

RECREAÇÃO PROMOVIDA 

PARA ESCOLAS DA REGIÃO 

NOROESTE 

Extensão 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS PROMOÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

2019 PSICOCINE – 2019 Ensino VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

2019 

AULA MAGNA 2019 - 

PANORAMA SOBRE A 

VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES NO BRASIL: 

DISCUSSÕES DA 

PSICOLOGIA 

Ensino PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

    



2020 DIREITO SOLIDÁRIO Extensão 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020 

PROMOÇÃO DE SAÚDE EM 

PACIENTES ATENDIDOS NA 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

DA UNIFATECIE 

Extensão 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020 NPJ VIRTUAL Ensino 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020 NPJ NA REDE Ensino 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020    

2020 
A COVID 19 E O DIREITO DO 

TRABALHO 
Ensino 

AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020 PSICOCINE 2020 Ensino 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL E DA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA 

2020 MUNDO DO TRABALHO Ensino PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2020 

CORRIDA DE CARRINHOS 

DE ROLIMÃ 

 

Ensino 
VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA E DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

2020 PESSOA COM DEFICIÊNCIA Ensino 
AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

2021 USO RACIONAL DA ÁGUA Ensino VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2021 

TREINAMENTO DE LIBRAS 

EXPRESS E INCLUSÃO NA 

SOCIEDADE 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2021 

O AUTOCUIDADO NO 

PROCESSO DE 

ENVELHECIMENTO 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2021 

OUTUBRO ROSA EM AÇÃO 

NO COMBATE AO CÂNCER 

DE MAMA 

 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2021 

PSICOMOTRICIDADE NA 

TERCEIRA IDADE 

 

Ensino 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2022 

AÇÃO UNIFATECIE: 

SERVIÇOS DE SAÚDE-

FARMÁCIA SÃO JOÃO 

 

Extensão  

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

2022 

METODOLOGIA DA DANÇA: 

A PRÁTICA DE ENSINAR 

 

Ensino 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL, DA 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 



2022 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

COMPREENDENDO A 

FORMA CORRETA DE 

SEPARAÇÃO DOS 

RESÍDUOS 

 

Ensino VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2022 PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS Extensão VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2022 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO PARA ÁREAS 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

Ensino VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2022 

CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO QUANTO AO 

USO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E FONTES 

RENOVÁVEIS 

 

Ensino VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2022 

TRANSTORNOS 

ALIMENTARES: UMA VISÃO 

MULTIDISCIPLINAR 

 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

2022 

CONTROLE DE RESÍDUO 

RESULTADO DE UMA 

INDÚSTRIA METALÚRGICA 

(cavaco, fluido refrigerante e 

sobra de metal) 

Ensino VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

2022 

PALESTRA SOBRE 

GÊNERO E DIREITOS 

HUMANOS - 3ª SEMANA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS 

EAD 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E AÇÕES 

AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

2022 
PROJETO CINEMA E 

CULTURA 

Ensino e 

Extensão 

VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL, DA 

PRODUÇÃO  

ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

O Centro Universitário Unifatecie considera que uma empresa socialmente 

responsável se envolve de maneira forte, solidária e participativa com todo o seu entorno. 

Fornecedores, clientes, alunos, comunidade interna (corpo docente e corpo técnico) e 

comunidade externa (população do entorno, filhos dos colaboradores, entidades públicas, 

ONGs, governo local) têm o interesse especial da UniFatecie. Este relacionamento acontece 

em todos os níveis e momentos. 

Confere-se à UniFatecie um relevante papel social na medida em que esta adota uma 

postura de investigação científica do contexto, detectando as causas determinantes dos 

problemas bem como as reais necessidades da sociedade, tornando-se, assim, um local de 

crítica e de transformação social. E pode a UniFatecie ser partícipe deste processo, de 

levantar problemas, pesquisar as alternativas de solução e muitas vezes implantar a solução 

do problema apresentado. 

Nesse direcionamento, a UniFatecie estabelece as relações indissociáveis entre 

ensino (utilização dos problemas referentes às questões sociais como conteúdo do saber, 

formando alunos competentes, conscientes, críticos, aptos a gerar uma sociedade mais justa 

e humana); pesquisa (a produção científica é concebida por meio dos interesses e das 

necessidades da sociedade, cujos resultados serão utilizados no desenvolvimento 

econômico, social, tecnológico e científico); e a extensão (trata-se de um campo de produção 

e divulgação, onde de forma generalizada permite o acesso ao saber). 

Quanto aos princípios éticos, estabelecem-se relações que contemplam cada 

indivíduo numa escala humana, relevando a linha da cidadania (emancipação e liberdade), 

da igualdade e da equidade. Não se pode em momento algum desvincular o trabalho 

acadêmico de uma proposta ética. Na pesquisa, na extensão e no ensino, a ética é elemento 

permanente e valorizado para que a UniFatecie tenha em seus atos um exemplo para a 

sociedade de Paranavaí e para a sociedade brasileira como um todo. 

O trabalho acadêmico tem o compromisso de promover a dignidade do homem e de 

erradicar qualquer forma de discriminação e de desrespeito à vida humana. Essa prática 

transparece nas relações entre lideranças e liderados, professores e alunos, professores e 

funcionários, alunos e funcionários, comunidade universitária e comunidade regional, 

sociedade e meio ambiente. 

Consciente do seu papel social e ético, a UniFatecie se dispõe a avaliar sempre sua 

atuação, objetivando o aprimoramento da qualidade e a relevância científico-cultural dos seus 

serviços. 

A UniFatecie, ao formar bem seu aluno e colocar um bom profissional no mercado, ao 

realizar um evento de divulgação de conhecimento, ao informar o resultado de suas 



pesquisas, ao democratizar os resultados de suas avaliações internas e externas, ao praticar 

a extensão, estará preocupada com a sociedade em que se insere. Isto é responsabilidade 

social. 

A UniFatecie tem como foco de suas de ações de responsabilidade social seis pilares 

mestres: 

✓ Inclusão em todos os aspectos e visões; 

✓ Uma preocupação com seu discente; 

✓ O Olhar para os colaboradores; 

✓ O egresso de seu trabalho 

✓ O foco no meio ambiente e na sustentabilidade; 

✓ A comunidade em seu entorno. 

 

São diretrizes da responsabilidade social: 

✓ A concessão de bolsas através de convênios e por iniciativa da 

✓ Instituição no caso de estudantes que apresentam hipossuficiência econômica 

(Programa Institucional de Bolsas de Estudo); 

✓ Atendimentos à comunidade por meio de atividades práticas vinculadas aos 

cursos; 

✓ Adoção de Políticas de Educação Inclusiva; 

✓ A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação 

para a mudança e a transformação social, fundamentada nos seguintes 

princípios da dignidade humana; da igualdade de direitos; do reconhecimento 

e valorização das diferenças e das diversidades; da democracia na educação; 

da transversalidade, vivência e globalidade; e da sustentabilidade 

socioambiental; 

✓ Inclusão, nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que 

ministra, da Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o trata- mento 

de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes; 

✓ A promoção da educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolve; 

✓ Formação de qualidade visando integrar profissionais competentes e 

comprometidos aptos a prestar sua contribuição para o desenvolvimento 

econômico e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida da comunidade 

acadêmica, bem como da comunidade local e da sociedade como um todo; 

✓ Inserção de projetos de arrecadação de gêneros alimentícios não perecíveis e 

vestuários em eventos de cunho acadêmico da IES. 

 



RESPONSABILIDADE SOCIAL E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Do ponto de vista teórico, “a diversidade pode ser entendida como a construção 

histórica, cultural e social das diferenças” (GOMES, 2007, p. 17). Significa variedade e 

multiplicidade que se constroem no contexto social e assim pode ser entendida como uma 

questão que se torna cada vez mais complexa, quanto mais complexas vão se tornando as 

sociedades. 

A discussão sobre a diversidade na política de uma instituição de ensino implica na 

compreensão de que os aspectos observáveis que se aprende a ver como diferentes (étnico-

raciais, sociais, geracionais, de religiosidade, de gênero, de orientação sexual, de pessoas 

com deficiências, entre outros), só passaram a ser percebidos dessa forma, porque os sujeitos 

históricos, na totalidade das relações sociais, no contexto da cultura e do trabalho, assim os 

nomearam e identificaram. A importância desta compreensão está na relação estreita entre o 

olhar e o trato pedagógico da diversidade e a concepção de educação que informa as práticas 

educativas da instituição. 

A concepção que identifica a diversidade como norma da espécie humana - os seres 

humanos são diversos em suas personalidades, em suas experiências culturais e em suas 

formas de perceber o mundo – orienta a abordagem da diversidade e também ressalta que a 

luta pelo direito à diversidade não se opõe à luta pela superação das desigualdades sociais. 

Nesta linha de pensamento, o trato pedagógico da questão da diversidade indica que uma 

das dimensões do processo de inclusão social é a inclusão escolar, conjunto de políticas 

públicas e particulares com a finalidade de levar a escolarização a todos os segmentos 

humanos da sociedade, com ênfase na infância e juventude. 

A Constituição de 1988, assim como a LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) destacam a importância e urgência de se promover a inclusão 

educacional como elemento formador da nacionalidade.  

A legislação recente, coloca a questão da inclusão escolar para todos aqueles que se 

encontram à margem do sistema educacional: a população que não participa do consumo de 

bens materiais (produtos e mercadorias) e/ou serviços; que está fora do processo produtivo, 

seja pelo subdesenvolvimento, desemprego e subemprego e do acesso a bens culturais, 

saúde, educação, lazer e outros componentes da cidadania, e também os estudantes com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Alinhado com este objetivo, a UNIFATECIE implementou o benefício “GARANTIA 

EDUCACIONAL GRATUITA” que será concedido ao ALUNO que vier a ser dispensado, sem 

justa causa, pelo empregador, durante a realização de seu curso. 

A UniFatecie, assumindo essas colocações, tem a compreensão da diferença e o 

respeito à diversidade como um dos eixos orientadores da sua ação e das práticas 



pedagógicas no ensino presencial e na educação à distância, que se traduzem nas seguintes 

ações: 

I. acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

II. barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade 

de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas em:  

✓ barreiras arquitetônicas urbanísticas: as existentes nas vias públicas e 

nos espaços de uso público; 

✓ barreiras arquitetônicas na edificação: as existentes no interior dos 

edifícios públicos e privados; 

✓ barreiras arquitetônicas nos transportes: as existentes nos meios de 

transportes; 

✓ barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que 

dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens 

por intermédio dos meios ou sistemas de comunicação, sejam ou não 

de massa; 

III. pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária 

ou permanentemente tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de 

utilizá-lo; 

IV. elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais 

como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamentos para esgotos, 

distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de 

água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico; 

V. mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, 

superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma 

que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes 

elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines 

telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros 

de natureza análoga; 

VI. ajuda técnica: qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o 

acesso e o uso de meio físico. 

VII. Deficiência Visual - situação irreversível de diminuição da resposta visual, em 

virtude de causas congênitas ou hereditárias, mesmo após tratamento clínico e/ou 

cirúrgico e uso de óculos convencionais.  



VIII. Deficiência Auditiva - Deficiência auditiva é considerada genericamente como a 

diferença existente entre a performance do indivíduo e a habilidade normal para a 

detecção sonora de acordo com padrões estabelecidos pela American National 

Standards Institute (ANSI - 1989). 

 

Para os fins de atendimento ao objetivo da Educação Inclusiva no ensino presencial e à 

distância, a UniFatecie tem como diretrizes: 

I. Ações na área arquitetônica, 

II. Ações na área de comunicações e sistema; 

III. Ações na área de atendimento ao discente. 

 

As ações na área arquitetônica visam: 

✓ permitir o acesso de cadeirantes por rampas, 

✓ oferecer banheiros adaptados a portadores de mobilidade reduzida, 

✓ estabelecer mecanismos operacionais que asseguram o transporte e a 

remoção nas dependências da Instituição, 

✓ oferecer ao aluno portador de deficiência ou com mobilidade reduzida sala de 

atendimento ao discente, 

✓ readequar os equipamentos e mobiliários. 

 

As ações na área de comunicações e nos sistemas de informação, tanto para o ensino 

presencial como para a educação à distância, visam: 

✓ promover o ensino de linguagem em sinais na matriz curricular dos Cursos de 

Graduação oferecidos pela Instituição, 

✓ providências para inclusão, em seu programa de capacitação do corpo técnico-

administrativo e de tutoria, de formação para o atendimento especializado, 

tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais e cursos que 

favoreçam as relações interpessoais, o respeito e a valorização da diversidade 

envolvida na comunidade acadêmica, 

✓ equipar a Instituição com códigos específicos de comunicação e sinalização 

para circulação e acesso aos ambientes diversos área especial para embarque 

e desembarque, 

✓ instalar nos equipamentos de informática recursos que possibilitem aos 

portadores de necessidades especiais seu uso com autonomia. 

 

As ações na área de atendimento ao discente no ensino presencial e à distância visam: 



✓ promover a melhoria do desempenho dos alunos por meio de oficinas voltadas 

para a correção das dificuldades observadas na sua formação anterior ao 

ingresso na UniFatecie; 

✓ propiciar as condições necessárias para a permanência nos cursos de 

graduação dos ingressantes; 

✓ reforçar a política de assistência e acompanhamento estudantil; 

✓ ofertar aos discentes, assistências pedagógicas e tutoriais; 

✓ promover as ações necessárias para incentivar a redução das desigualdades 

sociais e regionais; 

✓ absorver parte do contingente de migrantes do município e da região mediante 

seus cursos superiores, qualificando e preparando os profissionais e 

trabalhadores para o desempenho eficiente de suas funções. 

✓ oferecer, dentro do possível, materiais didáticos e pedagógicos específicos; 

✓ desenvolver o apoio psicopedagógico no qual estudará programas 

✓ de enriquecimento curricular e sensibilização da comunidade interna acerca 

dos direitos e deveres das pessoas com necessidades educacionais especiais; 

✓ realizar parceria com órgãos de integração empresa/ escola viabilizando a 

inserção desses alunos no mundo do trabalho; 

✓ Possibilitar que os alunos que porventura venham a perder sua fonte de renda, 

possam continuar seus estudos por meio do programa de Garantia Educacional 

Gratuita. 

 

LIBRAS  (dec. nº 5.626/2005) 

 

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras 

como meio legal de comunicação e expressão de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, de uso das comunidades de pessoas surdas; e reza que os sistemas 

educacionais federal, estadual e municipal e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos 

cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis 

médio e superior, do ensino de Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs, conforme legislação vigente. Por sua vez, o Decreto nº5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, que regulamenta a lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, trata do papel do 

poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos, no 

apoio ao uso e difusão de Libras; na formação, capacitação e qualificação de docentes, 

servidores e empregados para o uso e difusão de Libras e à realização da tradução e 

interpretação de Libras - Língua Portuguesa, e, consequentemente, da formação em nível 

superior do docente de Libras, da formação em nível médio do instrutor de Libras, e da 



formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa. O referido Decreto, no seu 

§2º do art. 7º, reza ainda que “A partir de um ano da publicação deste Decreto [2006], os 

sistemas e as instituições de ensino da educação básica e as de educação superior devem 

incluir o docente de Libras em seu quadro de magistério”. Em conformidade com a Lei nº 

10.436, de 14 de abril de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, a disciplina 

de LIBRAS será ofertada obrigatoriamente nos cursos previstos na legislação e de forma 

optativa nos demais cursos. 

 

EMPREENDEDORISMO – PARCERIA SEBRAE 

 

O Centro Universitário Unifatecie entende o incentivo e o fomento ao 

empreendedorismo como ferramenta fundamental ao desenvolvimento econômico e à 

responsabilidade social. O empreendedorismo pode ser considerado como o processo de 

iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existente, sendo 

fundamental para o desenvolvimento da economia nacional por proporcionar diversas 

melhorias como a geração de empregos, a produção de riquezas e os benefícios presentes 

nas inovações, que ajudam a sociedade e reduzem as instabilidades deixadas por crises. 

O empreendedorismo como ferramenta de ensino, pesquisa e extensão possibilita o 

contato direto da instituição com o mundo dos negócios e possibilita que os discentes possam 

vislumbrar diferentes caminhos após sua formação profissional, contribuindo de forma 

significativa para o desenvolvimento econômico regional e nacional. Para tal, a Unifatecie 

oferece aos alunos a possibilidade de participação na StartUp Garage. O Programa Startup 

Garage é uma parceria entre SEBRAE, UniFatecie e IFPR-Campus Paranavaí para 

potencializar o empreendedorismo inovador em Paranavaí, e em outras regiões em que os 

alunos EAD da Unifatecie estejam inseridos. 

Através da parceria entre UNIFATECIE, SEBRAE-PR e IFPR realizada no ano de 

2017, este projeto veio como uma grande oportunidade para os alunos, professores, 

egressos, e para toda comunidade a identificar e fomentar ideias, de empresas e negócios 

com potencial de mercado e sucesso em forma de Startups. Visa oferecer um espaço 

especialmente configurado para transformar ideias em novos negócios, produtos, processos 

ou serviços, abrindo as portas para a inovação, a produção de conhecimento e novos 

empreendimentos. O Programa Startup Garage é uma iniciativa do Sebrae/PR, que tem como 

propósito fortalecer o ecossistema de empreendedorismo do Estado do Paraná, por meio do 

estímulo à instalação de programas de criação de Startups em Instituições de Ensino Superior. 

O Programa Startup Garage tem como objetivo maior fortalecer o ecossistema de 

empreendedorismo, oferecendo aos alunos das IES um ambiente para criação de startups. 



✓ Oferecer condições e ambiente para que os alunos empreendam, criando 

startups. 

✓ Ser reconhecida como uma IES com ambiente que promove o 

empreendedorismo. 

✓ Fortalecer o Ecossistema de Empreendedorismo instalando programas de 

criação de Startups nas IES do Paraná. 

✓ Estimular jovens estudantes e trazer a experiência da criação e 

desenvolvimento de Startups. 

 

Por meio do projeto Startup Garage, o Centro Universitário UNIFATECIE enxerga a 

possibilidade de envolver os alunos da Educação à Distância também neste processo de 

fomento ao empreendedorismo, aumentando as chances de uma melhor colocação do aluno 

no mundo dos negócios, com maiores ganhos e melhor posicionamento no mercado, 

contribuindo assim direta e indiretamente para o desenvolvimento econômico local, regional 

e nacional. Abaixo seguem algumas evidências do projeto. 

No dia 18 de agosto de 2022 o projeto foi lançado com uma nova roupagem. Consiste 

em uma jornada com mais de 60 horas de conteúdos digitais distribuídos em oficinas 

temáticas, mentorias e tutorias. A ideia é ressignificar a jornada acadêmica com uma visão de 

futuro. Os estudantes entram com uma ideia e saem com uma startup e muito conhecimento. 

Em síntese, entende-se por startup um grupo de pessoas à procura de um modelo de 

negócios repetível (com potencial para a produção ilimitada) e escalável (capaz de crescer 

cada vez mais, sem comprometer a essência da ideia). Tudo isso, dentro de um cenário de 

incerteza, afinal, não há como afirmar que o projeto de empresa realmente irá prosperar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

As Atividades de Extensão, previstas no art. 44, inciso IV, da Lei 9.394/96 (LDB), cuja 

finalidade básica, dentre outras, consiste em propiciar à comunidade o estabelecimento de 

uma relação de reciprocidade com a instituição. É parte integrante deste projeto pedagógico. 

Por essa razão, na FATECIE a atividade de extensão se materializa com a vinculação do 

discente a um Projeto de Extensão de acordo com o Projeto Pedagógico de cada curso. Os 

discentes interessados, apresentam um projeto que, durante as horas previstas, prestará 

algum tipo de serviço à comunidade geral. 

 

A Extensão na FATECIE é estruturada de forma a contemplar:  

 

✓ A busca da sua inclusão na operacionalização do projeto pedagógico da Faculdade; 

✓ A integração entre as diversas áreas de conhecimento, na investigação da verdade, 

na busca de soluções dos problemas coletivos, na construção da dignidade da vida e 

na difusão dos valores universais; 

✓ A participação da população na produção e socialização do conhecimento, com vistas 

ao diálogo entre a criação cultural e a pesquisa científica e tecnológica na instituição 

e na comunidade; 

✓ A interação entre o Centro Universitário e a sociedade, emergindo do contexto 

histórico, social, cultural e tecnológico da região, do país e do mundo, procurando 

resposta efetiva às demandas dos seus diversos segmentos, notadamente aqueles 

mais excluídos, visando a transformação social; 

✓ A caracterização da interação como forma de ser e não somente de agir, propondo 

uma alternativa de ação transformadora, que se explicita na vitalidade de seu ser-

fazer-conviver específico e na partilha com o meio cultural no qual se encontra; 

✓ A compreensão do desenvolvimento sustentado a partir de um processo socialmente 

ético e justo, ecologicamente responsável, economicamente includente, politicamente 

consciente; 

✓ A avaliação permanente das práticas de Extensão existentes, para que possam 

adequar-se às atuais necessidades, sempre privilegiando o reconhecimento de novas 

demandas. 

 

As ações de extensão na UniFatecie são regulamentadas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) e pelo Regimento Interno da Faculdade, conforme Capítulo IV, do 

Título IV. A instância deliberativa superior da extensão é o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão a quem compete estabelecer políticas, diretrizes, estratégias especificas e planos 



de ação, além de acompanhar e produzir sistemas de registro e avaliação da produção 

extensionista. As ações de apoio, acompanhamento e fomento às atividades extensionistas 

cabem ao Coordenador dos cursos disponibilizados pela Faculdade. 

A UniFatecie disponibiliza anualmente um percentual definido no orçamento para 

apoio às atividades de extensão. Na UniFatecie, a atividade de extensão se materializa pela 

vinculação do aluno em um Projeto de Extensão elaborado por um docente e devidamente 

aprovado. Assim, de acordo com o Projeto de Extensão, a comunidade educativa da 

instituição vincula suas atividades com a comunidade que está inserida, proporcionando 

assim, uma integralidade com a sua Missão. 

A UniFatecie oferece anualmente diversas atividades de extensão, que incluem 

seminários, cursos de curta duração, congressos, workshops e oficinas. Todos os projetos, 

cursos e eventos de extensão promovidos pela UniFatecie são registrados para emissão de 

certificados de participação. 

 

METAS PARA A EXTENSÃO 

 

 

 

 



ANÁLISES DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO  









 

 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO E APOIO AO DISCENTE 

 

A UniFatecie tem como uma de suas principais preocupações o seu aluno. Possibilitar 

que o aluno tenha acesso à formação superior e mantê-lo na UniFatecie não é somente a 

preocupação do aluno, de sua família, mas também da IES. Para tanto, a UniFatecie promove 

uma série de ações visando à possibilidade de o aluno efetivar a matrícula e viabilizar sua 

permanência na escola. 

A participação de entes públicos e empresas do setor privado, em parceria com a 

UniFatecie permitirão que os alunos tenham melhores condições de estudo e citam-se abaixo 

algumas das ações, discutidas com a comunidade interna e externa, com a mantenedora que 

se tornam metas a serem alcançadas:  

✓ Incentivar e interceder junto a instituições públicas que destinem verbas em 

forma de bolsa para alunos mais carentes, quando não existir ou for incipiente 

este tipo de ação no nível analisado. Por exemplo, buscar parceria com 

prefeituras, governo de Estado, autarquias, órgãos de fomento educacional, 

entre outros. 

✓ Formar parcerias com associações, cooperativas, grandes empresas, 

instituições religiosas, prefeituras municipais, em relação a bolsas parciais, 

com obrigatoriedade de o aluno prestar serviços à comunidade, permitindo 

acesso a um maior número de alunos ao curso superior.  

✓ Promover cursos de nivelamento para que se reduza o impacto causado ao 

aluno egresso do ensino médio, tão diversificado que é hoje em nosso País. 

✓ Oferecer bolsas trabalho e bolsas monitoria dentro das necessidades da 

UniFatecie e nas condições orçamentárias da Mantenedora. 



✓ Oferecer serviços de alimentação em cantinas a preços populares, e manter 

um controle de qualidade sobre estes produtos, mesmo em caso de 

terceirização deste serviço. 

✓ Procurar manter uma pequena livraria e papelaria para reduzir os custos do 

material para seus alunos, bem como serviço de reprografia com preços 

menores que o exercido no mercado local. 

✓ Parceria e convênios com as escolas da região onde os polos se instalam 

(publica e privadas) de ensino médio, permitindo bolsas em processos seletivos 

mais baratos para os alunos oriundos destas instituições, bem como prestar 

serviços as escolas públicas no âmbito de prestação de serviços de 

qualificação de seus professores e premiação em material escolar para as 

escolas com alunos que optaram pela UniFatecie. 

✓ Fazer convênios com grandes editoras que viabilize o acesso dos alunos a 

livros virtuais, bem mais baratos que livros reais. 

✓ Incentivar a aquisição de livros por parte dos alunos através de programa de 

fidelidade e pontuação. Alunos mais frequentes, com boas notas, sem atrasos 

em seus compromissos com a UniFatecie (em relação à documentação, 

biblioteca, financeira) podem trocar seus pontos por descontos, livros, vales 

transportes, ingresso para eventos acadêmicos, entre outros brindes úteis. 

✓ Estabelecer em acordo com a mantenedora um programa de incentivo a 

pontualidade financeira, com descontos para os alunos. 

✓ Acesso as duas maiores bibliotecas virtuais do Brasil (Pearson e Minha 

Biblioteca) possibilitando aos alunos o acesso de acervo de toda a bibliografia 

sem a necessidade de aquisição de livros para estudo domiciliar. 

 

CAPELANIA 

 

 

A Capelania Universitária é um serviço de assistência com base nos princípios bíblicos 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e para a saúde espiritual e emocional do ser 



humano. O serviço prestado pela capelania visa atender, aos que desejam um auxílio 

espiritual, uma palavra de consolo e encorajamento para os momentos difíceis da vida e 

também poder exercer a gratidão. 

O serviço de capelania será para alunos, professores e colaboradores da instituição, 

podendo ser estendido aos familiares dos mesmos. Todos nós enfrentamos problemas e 

momentos difíceis que as vezes não sabemos lidar, ou, outras vezes não temos forças ou 

coragem para fazer o que precisa ser feito. E na maioria das vezes isso acaba influenciando 

no nosso desempenho e no nosso relacionamento com os colegas de turma, colegas de 

trabalho, familiares e amigos. Sabemos que a fé e a esperança são muito importantes para a 

vida. Existem pessoas que para elas a fé é o combustível da alma, e como uma instituição 

humanizada prezamos pelo bem-estar do indivíduo como um todo. 

Este projeto tem por objetivo aconselhar os alunos, professores e colaboradores da 

instituição com agendamento prévio. Acompanhar os alunos, professores e colaboradores da 

instituição em momentos difíceis. Desenvolver devocionais para os colaboradores, sendo de 

interesse da parte da direção. Os atendimentos poderão ser feitos presencialmente na sede 

e nos Mega Polos. Em locais de acesso impossibilitado há ainda o serviço via meet/on-

line/remotamente nos Polos com agendamento prévio em uma escala alternada entre os 

capelães. Será disponibilizado cronograma de encontros de acordo com disponibilidade dos 

pastores, padres e capelães. 

O intuito da capelania é prestar um atendimento de qualidade usando a figura 

sacerdotal capelão indiferente de religião e longe de qualquer proselitismo. Os Mega Polo e 

Polos não terão custo nenhum com o serviço. Quando houver custo relacionado ao serviço 

será abarcado pela sede. Os Mega Polos devem apenas disponibilizar salas para os 

atendimentos e um colaborador para organizar e viabilizar o agendamento solicitado por meio 

das vias de contato no site do mega polo e ou do polo. 

 

AGÊNCIA BANCÁRIA MÓVEL 

 

 

Fonte: UniFatecie, 2020. 



Na unidade sede e alguns megapolos há a viabilização de visitas periódicas de 

agencias móveis que possibilitem a oferta de diversos serviços bancários, inclusive a abertura 

de conta universitária. 

O veículo permanece no polo com agendamento, em dias específicos, com ações de 

atendimento aos colaboradores e acadêmicos, realizando o atendimento onde não há Pontos 

de Atendimentos (agências), realizando serviços de uma agência física. 

 

APOIO PEDAGÓGICO 

 

A política de atendimento ao discente da UniFatecie, atendendo às legislações 

pertinentes e de acordo com o PPC, privilegia ações que visam democratizar o ensino e 

estimular a permanência aos alunos. A UniFatecie mantém canais permanentes de 

comunicação e atendimento aos alunos. O representante de turma, coordenador do curso e 

o diretor de ensino e reitoria da UniFatecie são os canais imediatos. 

No apoio pedagógico e psicológico a UniFatecie constituiu em sua estrutura, a 

implantação do NAPP - Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico, que propicia um 

espaço institucional para reflexão, numa perspectiva ético-humanística, visando à discussão 

interdisciplinar e a busca de alternativas pedagógicas. Esse setor já existente na unidade sede 

está sendo estudado para implantação nos megapolos com atendimento agendado.  

 

Tem como objetivos: 

✓ assessorar a instituição educacional para que esta desenvolva a articulação 

dos processos de ensino e aprendizagem; 

✓ oferecer ao corpo docente apoio didático pedagógico permanente e condições 

de formação continuada em serviço; 

✓ viabilizar aos alunos mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem. 

 

APOIO FINANCEIRO 

 

No apoio financeiro a UniFatecie desenvolve um acompanhamento das atividades de 

orientação aos acadêmicos e na execução de programas de auxílio financeiro. É necessário 

estar enquadrado nas condições necessárias apresentadas e atender a todas as exigências 

solicitadas. 

✓ DESCONTO FAMILIAR (5%) – desconto para os alunos que apresentarem a 

Certidão de Nascimento e comprovarem o vínculo sanguíneo. Também 

concedido para casais que comprovarem a relação estável; 



✓ BOLSAS INTEGRAIS / PARCIAIS (100%, 75%, 50%, 25%) – concessão de 

bolsas a futuros alunos provenientes da rede pública de ensino médio, de 

acordo com a classificação no vestibular onde são ofertadas as vagas; 

✓ DESCONTOS PARA FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS CONVENIADAS – 

concessão de desconto de valor correspondente a uma mensalidade, de 

acordo com o plano de pagamento optado pelo aluno; 

✓ DESCONTO NOTEBOOK (5%) – concessão de desconto para os alunos que 

utilizarem máquinas próprias nas aulas. 

✓ SEGURO DE VIDA – cobertura de todos os alunos, funcionários e professores 

de seguro de vida. 

✓ DESCONTO PONTUALIDADE – concessão de desconto de R$50,00 nas 

mensalidades para os alunos que efetuam os pagamentos da mensalidade até 

a data de vencimento. 

✓ DESCONTO EGRESSO – concessão de desconto de 30% para cursos de Pós-

graduação, 50% para outra graduação presencial e desconto de 70% nas 

mensalidades para cursar uma nova graduação na modalidade EAD 

✓ DESCONTO* SEMESTRAL – ingresso no curso superior com pagamento do 

primeiro semestre apenas após formado (sem juros). Nessa modalidade o 

aluno ingressa na IES apenas com pagamento da taxa de matrícula e, ao final 

do curso, após formado, quita as parcelas oriundas desse primeiro semestre 

sem juros 

 

PROGRAMA DE MONITORIA 

 

Acolher, acompanhar e estimular vivências e experiências acadêmicas, sociais e 

profissionais bem-sucedidas são algumas das premissas que sustentam as ações 

desenvolvidas pela UniFatecie no que se refere ao apoio aos discentes, seja presencial ou a 

distância. Essas políticas institucionais adotam estratégias educativas que visam reconhecer 

e atender às necessidades dos alunos no decorrer de toda sua trajetória formativa. O 

programa de monitoria qualificada presencial e o programa de monitoria no EAD, 

complementa o conjunto de ações ofertadas pela UniFatecie destinadas a apoiar o discente 

em seu processo de aprendizagem, ofertando suporte acadêmico nos componentes 

curriculares considerados mais exigentes, assim como naqueles em que o acadêmico ou o 

professor /tutor sentir necessidade. É uma política institucional de acompanhamento 

complementar, pautada no preceito de promover o engajamento e o desenvolvimento da 

autonomia do aluno. 

 



Um diferencial é que as práticas de monitoria não são estruturadas para serem uma 

ação pontual, ao contrário, destinam-se a um acompanhamento contínuo dos discentes. 

Assim, sua oferta não se encerrará no primeiro ciclo do ensino superior. As práticas de 

monitoria acompanham o aluno durante toda sua trajetória, em uma ação de apoio que supre 

as necessidades de acordo com os desafios que o aluno vai encontrando ao longo de seu 

percurso formativo. O programa permite aos alunos a atuação como monitores, remunerados 

com recursos orçamentários da UniFatecie, ou como monitores voluntários, em ambos os 

casos desde que tenham sido aprovados com bom desempenho na disciplina e em avaliação 

seletiva. Por outro lado, fornece ao corpo discente, em geral, a oportunidade de incrementar 

sua formação com o apoio dos monitores, devidamente orientados pelos docentes da 

disciplina. 

O Programa de Monitoria Acadêmica a Distância visa contribuir para a qualificação da 

formação dos alunos de graduação, através da mediação dos monitores nos processos 

pedagógicos e tecnológicos de EAD, criando condições para o aprofundamento teórico e para 

o desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade docente. O Programa de Monitoria 

Acadêmica a Distância valoriza a participação do aluno em atividades teóricas e práticas 

desenvolvidas por meio da promoção da resolução de problemas e do esclarecimento de 

tópicos relacionados ao conteúdo da(s) disciplina(s) e atividades da Graduação envolvendo a 

modalidade a distância. Através desse Programa, os alunos de graduação encontram mais 

um espaço de aprendizagem tanto para atuarem como monitores, como para serem apoiados 

quanto aos seus estudos durante a realização da disciplina. Com o intuito de fomentar esses 

processos na UniFatecie, nos Mega Polo e Polos, serão oferecidas três modalidades de 

monitoria: 

 

I. disciplina a distância; 

II. disciplina presencial 

III. disciplina presencial que utiliza tecnologias EAD. 

 

Objetivando que essa ação possa abranger as mais diversas áreas do conhecimento. 

O Programa busca atender às demandas da comunidade acadêmica, dando suporte aos 

professores e alunos, objetivando contribuir para a qualidade da formação dos estudantes por 

meio da mediação dos monitores nos processos pedagógicos. 

Os alunos-monitores têm também a possibilidade de aprofundar os conteúdos 

estudados anteriormente na disciplina em questão e de desenvolver competências quanto à 

atividade docente. Dessa maneira, o monitor vivencia, de certo modo, a docência, 

compreendendo o funcionamento da EAD e construindo conhecimentos a respeito. É possível 

também iniciar o monitor em uma trajetória profissional como futuro tutor ou professor. 



A monitoria ainda possibilita um atendimento mais individualizado aos alunos, 

potencializando as aprendizagens. Com o uso dos recursos digitais, especialmente dos 

ambientes virtuais de aprendizagem, aumentam as situações de interação e troca de ideias 

entre os alunos, aspecto fundamental para a construção de conhecimentos na medida em que 

os sujeitos apresentam seus pontos de vista e comparam-nos com outros. Esse processo 

ativo permite elaborar novas compreensões sobre os assuntos em debate. Os monitores têm 

direito a certificados ou atestados de participação, de acordo com o tempo de permanência 

no Programa e com o conceito obtido. Eles são orientados e avaliados pelos orientadores, 

professores preferencialmente em regime de dedicação exclusiva. 

A monitoria não substitui as aulas, mas é uma ação de suporte acadêmico que conta 

com o apoio discente. O relevante e diferencial é que acontece de aluno para aluno, aspecto 

que fortalece os vínculos entre os estudantes, ao mesmo tempo em que contribui para a 

formação de ambos os envolvidos no processo. Trata-se de uma ação acadêmica e, 

sobretudo, de relacionamento e integração cooperativa, que conduz à equidade em sala de 

aula e favorece o processo de ensino-aprendizagem tanto daquele aluno que aprende, quanto 

daquele que ensina. O programa é inovador, já que os estudantes podem fazer a monitoria 

ofertada por qualquer Mega Polo ou Polo da UniFatecie. Dessa forma, os estudantes 

usufruem de uma ampla oferta de horário para receber a monitoria, que na sua maioria 

acontece em ambiente digital. 

 

PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

Outra ação da UniFatecie é o Curso de Nivelamento, ofertado no início do ano letivo, 

para os alunos ingressantes, em disciplinas consideradas primordiais a diversos cursos 

especificamente nas disciplinas de Português, Matemática que tem o objetivo de corrigir as 

deficiências dos conteúdos recebidos no Ensino Médio. 

O ingresso nesse programa de nivelamento é facultado aos alunos, mas em cursos 

com exigências específicas, há um teste aplicado que indica essas deficiências. O aluno ao 

ser avaliado em prova específica, no início do ano letivo, não tendo atingido uma pontuação 

mínima em uma das disciplinas citadas, é convidado e poderá frequentar o curso de 

nivelamento. 

 

ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

O atendimento psicopedagógico da UniFatecie é realizado por profissional qualificado 

que identifica através de testes e entrevistas, os problemas apresentados. Após a avaliação 



inicial, quando necessário, são agendados novos horários para orientações ou 

encaminhamento a tratamentos apropriados. 

O objetivo do atendimento é favorecer que o acadêmico tenha melhores condições 

psicológicas para a aprendizagem e que sua boa qualidade de vida seja preservada. Nas 

cidades onde há megapolos e profissionais especializados ao atendimento psicopedagógico 

é feito presencialmente, porém quando não há essa possibilidade presencial é oferecido 

atendimento por vídeo conferência via Microsoft Teams. Nessas situações é feito 

agendamento e atendimento online. 

Quando é detectado a necessidade de suporte e apoio individualizado, o polo regional 

é comunicado para providenciar esse apoio que é acompanhado pelo setor na unidade sede. 

Quando o aluno já possui laudo de necessidade de apoio especial, esse protocola via 

sistema e, esse laudo é analisado pelo NAPP. Após deferimento, o coordenador é 

comunicado sobre os diferentes tipos de atendimentos exigidos pela equipe clínica que 

acompanhará esse aluno. 

O apoio psicopedagógico é um importante elo entre discentes, professores, 

comunidade organizada, coordenação de curso, NAPP e Direção. 

 

PROGRAMA DE EMPREGABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

O Centro Universitário UniFatecie conta com um Programa de Empregabilidade e 

Acompanhamento de Egressos. Tal programa consiste em uma ferramenta de pesquisa e 

avaliação que nasceu com o objetivo de facilitar a troca de experiências e a integração Escola 

/ Aluno / Empresa / Instituição. O Programa disponibiliza ao aluno ativo e ao egresso, através 

do site da IES, e por meio do Portal do Egresso, bem como do Portal de Empregabilidade, 

informações sobre mundo do trabalho, capacitação profissional, pós-graduação, extensão e 

outros assuntos de interesse dos mesmos. 

O Programa de Acompanhamento do Egresso do Centro Universitário UniFatecie tem 

como principais objetivos, desenvolver programas para o fortalecimento do desempenho 

acadêmico promovendo a condição de continuidade do acadêmico no ensino e manter 

intercâmbio de informações, de pessoal docente e discente, de experiências, etc., com 

instituições congêneres, nacionais e estrangeiras. 

Uma série de medidas manterá nossos egressos em contato com a UniFatecie, 

permitindo que continuamente melhorem em suas habilidades e competências quanto à 

capacidade técnica, de conhecimento e de comportamento ético social. Para isto a 

UniFatecie implantou o Projeto Egresso que entre outras ações, visa a: 



✓ Oferecer uma identificação (Carteira Acadêmica entregue no ato da colação de 

grau), que permite ao egresso o uso de biblioteca (física e virtual), assim como 

desconto em cursos de extensão e pós-graduação.  

✓ Manter um contato constante dentro do projeto de Avaliação Institucional, 

permitindo à UniFatecie ter um “feedback” de suas ações, avaliando seus 

projetos pedagógicos a partir de seu principal ator – o discente egresso. 

✓ Promover contato permanente por meio do Portal do Egresso e Portal de 

Empregabilidade, com a intenção de criar um banco de empregos e 

oportunidade, bem como realizar eventos periodicamente, reunindo as turmas 

formadas em eventos físicos, ou por meio de recursos digitais, com eventos 

online direcionados aos alunos da EAD UniFatecie. 

✓ Permitir que o egresso tenha participação nos conselhos da UniFatecie como 

colaborador da comunidade. 

✓ Promover, em conjunto com a mantenedora, que o egresso tenha acesso a 

todos os convênios que a UniFatecie venha a firmar, tanto no aspecto 

acadêmico como financeiro. 

✓ A conta do e-mail institucional do aluno não é excluída ao término do curso, 

mantendo o acesso a todos os benefícios do Pacote Office da Microsoft, além 

da possibilidade da UniFatecie manter um canal de comunicação mais 

eficiente com seus egressos. 

 

O Programa de Acompanhamento do Egresso da UniFatecie tem regulamento próprio 

e participa do sistema de avaliação conduzido pela CPA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENDIMENTO AO DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A UniFatecie possui uma “Política de Atendimento ao Estudante com Necessidades 

Especiais” que prevê o desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a 

permanência e para qualidade do ensino oferecidos a tais estudantes. 

As ações consistem em: 

✓ Identificar no início de cada ano, junto a Secretaria Acadêmica, tutores e 

também por protocolo individualizado e coordenadores de curso, os estudantes 

com deficiência (auditiva, visual, motora, entre outras); 

✓ Verificar os recursos de apoio (materiais didáticos, softwares etc.) que a 

unidade dispõe e o que será necessário providenciar para atender o estudante; 

✓ Buscar parcerias junto a instituições que atendem pessoas com deficiências; 

✓ Identificar junto ao estudante os recursos necessários para o acompanhamento 

das aulas e acessibilidade aos espaços da unidade; 

✓ Levantar os títulos fundamentais, antes do início do semestre, que serão 

utilizados e informar a Coordenação do Sistema de Bibliotecas, para que sejam 

providenciados em formato acessível ao estudante com deficiência visual; 

✓ Identificar junto aos docentes das disciplinas nas quais existem estudantes com 

deficiência, os recursos didáticos e metodológicos mais adequados a serem 

utilizados; 

✓ Identificar as necessidades do estudante para a realização das avaliações de 

forma a respeitar as especificidades de cada um. 

 

A UniFatecie sede e polos EAD mantém as dependências físicas adequadas com 

eliminação de barreiras arquitetônicas que possam inibir a circulação de pessoas portadoras 

de deficiências físicas. Nesse cuidado, foram observados os seguintes itens: 

✓ Assegurado o acesso aos espaços de uso coletivo, para que o deficiente possa 

interagir com a comunidade acadêmica; 

✓ Instalação de lavabos, bebedouros e banheiros adaptados ao uso de 

portadores de deficiência física; 

✓ Colocação de corrimãos e rampas que facilitam a circulação de cadeiras de 

rodas; 

✓ Colocação de elevador para acesso aos níveis superiores; 

✓ Adaptação de portas e banheiros para permitir o acesso de cadeiras de rodas. 

 



Além da infraestrutura necessária, a UniFatecie, proporciona relacionamento 

saudável, do portador de necessidade especial com toda a comunidade acadêmica visando 

a sua adaptação. 

As instalações sanitárias atendem confortavelmente a demanda. Estão adaptadas 

para atender os portadores de necessidades especiais. Todos os recursos necessários para 

o acompanhamento do estudante são providenciados pela IES com a colaboração de 

profissionais que atuam na unidade (diretor, coordenadores de curso, tutores, docentes, 

coordenador do Serviço de Atendimento ao Estudante, bibliotecária, entre outros). 

Dentre os recursos disponíveis estão: 

✓ O Sistema DOSVOX (versão atualizada que interage com o usuário através de 

síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso de computadores). 

✓ O acompanhamento do estudante com deficiência auditiva/surdo pelo 

Intérprete de LIBRAS, quando solicitado pelo estudante. 

✓ Adaptações no projeto arquitetônico, de forma a viabilizar o acesso a todas as 

dependências acadêmicas e administrativas da instituição (rampas, sanitários 

adaptados, bebedouros e telefone público para cadeirantes, vagas exclusivas 

para pessoas com deficiência localizadas em pontos estratégicos em frente ao 

acesso principal da instituição, entre outros). 

 

PROJETO DE OFICINA APRENDER A APRENDER 

 

Considerando as dificuldades vivenciadas pelo professor/coordenador frente à 

realidade atual dos discentes em sala de aula, a oficina constituir-se-á num espaço de escuta, 

que possibilitará acolher os discentes, dar-lhe voz e vez, possibilitará através da vivência dos 

discentes no espaço lúdico desenvolver quatro aprendizagens essenciais que servirá para 

cada sujeito como pilares para o conhecimento. 

✓ Possibilitar um espaço de escuta e reflexões de maneira que se sintam 

envolvidos no processo na condição de ensinantes e aprendentes. 

✓ Oportunizar o exercício da autonomia, que favoreça o autoconhecimento, 

orientação e aquisição de novos conhecimentos essenciais para construir- se 

como sujeitos pensantes. 

✓ Implicar o desejo de saber envolvendo-os no processo conferindo a cada 

aprendendo uma autoria. 

✓ Discutir possibilidades no planejamento da vida acadêmica a partir da 

capacidade de pensar sobre suas ações e repensá-las. 

 

 



PROJETO: DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

As pessoas com deficiência são marginalizadas e ditas como incapazes em diversas 

situações sociais. Há um verdadeiro preconceito e discriminação contra este grupo de 

pessoas por parte da sociedade, mas não só. Há uma negativa de direitos por parte do Estado 

que constrói um padrão do socialmente desejável e portador de direitos mínimos, excluindo 

as múltiplas variedades de pessoas e suas subjetividades. O Webinar programado pretendeu 



debater o Direito das Pessoas com Deficiência, isto é, como se encontra o quadro de direitos 

dessas pessoas após a edição da Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, com a 

promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para tanto, as pessoas que foram 

convidadas, debateram a conjuntura e os desafios referentes a isso. Outrossim, o projeto 

busca evidenciar os direitos fundamentais aplicados a este grupo de pessoas, as políticas 

públicas desenvolvidas para a emancipação e fortificação dos mesmos. Cumpre destacar que 

o evento tocou diretamente no acesso à educação de crianças autistas, tema este que foi 

abordado pela Profa. Ediana Di Frannco no Webinar realizado, o capacitismo, isto é, o 

preconceito existente, a dificuldade de uma verdadeira inclusão das crianças/jovens com 

deficiência. Portanto, o projeto desenvolvido visou apresentar um tema que nem sempre é 

possível de ser debatido em sala de aula em virtude do tempo, mas urgente e necessário para 

que os alunos entendam a necessidade de se humanizar o tratamento jurídico para este grupo 

e os demais vulneráveis. 

 

METAS E AÇÕES 

 

 

 



PROJETOS DE EXTENSÃO REALIZADOS 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



PROJETO: LIBRAS EXPRESS 

 

 

Conhecer a língua de sinais é um meio de respeitar e dar “voz” aos deficientes 

auditivos, já que abre portas para a comunicação e a interação social. Além disso, aprender 

a Língua Brasileira de Sinais é evoluir no campo pessoal e profissional, respeitando a 

diversidade e tornando a sociedade mais receptiva, inclusiva, acessiva e repleta de 

oportunidades às pessoas com deficiência.  

Vale destacar que da docência, dominar Libras é também uma forma de destacar o 

seu currículo profissional, já que as instituições educacionais têm por obrigação serem locais 

de inclusão e integração. Assim, sempre será necessário ter alguém capaz de usar e 

compreender essa língua de sinais.  

Objetivo Geral: Proporcionar a aprendizagem da “Libras: Língua Brasileira de Sinais 

aos futuros docentes e a comunidade em geral, de modo a fazê-los conhecer seus aspectos 

linguísticos, por meio de uma formação didática inclusiva que possibilite aos discentes e a 

toda comunidade, desenvolver uma comunicação básica por meio da língua de sinais. 

 

 



PROJETO: CAMPANHA DO AGASALHO 

 

Este projeto tem como finalidade desenvolver na comunidade acadêmica o senso de 

solidariedade e cultivar a cultura da responsabilidade social que cada cidadão deve promover, 

bem como qualquer instituição deve ter para com o meio onde está inserida. 

 

PROJETO: SEMANA DE CONHECIMENTOS GERAIS I 

 

 



PROJETO: SEMANA DE CONHECIMENTOS GERAIS II



 

 

 

 

 

 

 



Projeto: SEMANA DE CONHECIMENTOS GERAIS III 

 

 



DISCIPLINAS QUE ABORDAM OS REQUISITOS LEGAIS DIREITOS HUMANOS 

RESOLUÇÃO CNE/CP N° 1 

- Acessibilidade, Metodologias Ativas e Assistivas 

- Antropologia Cultural 

- Atendimento Educacional de Alunos com Altas Habilidades Superdotação 

- Ciências Humanas e Sociais 

- Ética e Moral 

- Formação Sociocultural 

- Libras 

- Povo, Cultura e Religião 

- Projetos Direitos Humanos 

- Psicologia Ambiental 

- Psicologia e Direitos Humanos 

- Psicologia e Sexualidades 

- Sociologia Geral 

 

DISCIPLINAS QUE ABORDAM OS REQUISITOS LEGAIS MEIO AMBIENTE LEI Nº 9.795 

E DECRETO Nº 4.281 

- Direito Ambiental 

- Ecologia Geral 

- Educação Ambiental 

- Ética e Moral 

- Formação Sociocultural 

- Fundamento da Gestão Ambiental 

- Gerenciamento de Recursos Naturais 

- Licenciamento Ambiental 

- Projeto Integrador II – Empreendedorismo na Prática 

- Projetos Direitos Humanos 

- Psicologia Ambiental 

- Responsabilidade Social 

 

DISCIPLINAS QUE ABORDAM OS REQUISITOS LEGAIS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

NOS TERMOS A LEI Nº 9.394/96 

- Antropologia Cultural 

- Ciências humanas e sociais 

- Cozinha Brasileira Contemporânea Criativa 



- Cozinha Brasileira Contemporânea 

- Ética e Moral 

- Filosofia da Arte 

- Formação Sociocultural 

- Gastronomia Brasileira de Raiz 

- Povo, Cultura e Religião 

- Psicologia e Direitos Humanos 

- Sociologia Geral 

 

PROJETO: CINEMA E CULTURA 

 

Este projeto de ensino e extensão se caracteriza como exibição e discussão de filmes 

e tem como público-alvo discentes de todos os cursos da UniFatecie, assim como discentes 

de outros cursos da IES e comunidade. Seu objetivo principal é complementar os 

conhecimentos adquiridos nas aulas das disciplinas que tratam da valorização da diversidade, 

do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e da 

defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, possibilitando o ensino 

e discussão desses conceitos com o público participante através da exibição e discussão de 



filmes e documentários, o que contribuirá para a compreensão de fenômenos humanos e 

sociais que compõe esse campo de estudo científico, assim como permitir o debate sobre os 

vários aspectos envolvidos nestas temáticas. Além de permitir a interdisciplinaridade com a 

participação de alunos de diferentescursos e da comunidade. Os conteúdos abordados 

estarão atrelados a questões que influenciam o desenvolvimento humano e podem 

acarretarem desdobramentos para a saúde ou adoecimento físico e mental. A execução do 

projeto envolverá inicialmente a seleção filmes e textos que abordem o tema central discutido 

por cada filme, posteriormente, esses materiais serão disponibilizados aos participantes e a 

cada encontro do projeto será exibido um filme e realizada a discussão do texto ou dos textos 

que versam sobre o tema, possibilitando correlações e analogias, além de discussões críticas 

a respeito dos fenômenos humanos e sociais em questão a partir dos referenciais dos textos 

estudados. 

 

PROJETO: O AUTOCUIDADO NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO 

 



 

 

Este projeto contribui para a formação profissional dos acadêmicos e para divulgação 

de informação para a população idosa que vem aumentando significativamente tendo como 

previsão de que em 2025, no Brasil a população idosa ultrapassará o número de pessoas com 

menos de 15 anos. O autocuidado melhora as relações interpessoais e aumenta a autoestima 

uma vez que contribui para melhorar a aparência que tanto influencia nos estados emocionais 

tanto de homens como de mulheres. Atualmente a preocupação com a imagem é uma 

preocupação tanto feminina como masculina que tem buscado com frequência os 

procedimentos estéticos, nutricionais, psicológicos e outros aspectos importantes para o 

autocuidado. Pesquisas demonstram que o autocuidado depende do acesso a informações 

pertinentes e quando, com frequência, não acontece leva ao desenvolvimento de diferentes 

doenças que poderiam ser evitadas ou amenizadas. 

Portanto, o desenvolvimento deste projeto favorece tanto a formação profissional dos 

acadêmicos e dos profissionais envolvidos como atende a demanda da comunidade externa 

com informações que contribuirão para a saúde física e mental deles. 

 

 

 

 

 

 



PROJETO: OUTUBRO ROSA EM AÇÃO NO COMBATE AO CÂNCER DE MAMA 

 

 

Este projeto contribui para a formação profissional dos acadêmicos e para divulgação 

de informação para o autocuidado e prevenção do câncer de mama. Para o ano de 2021 

foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 

43,74 casos por 100.000 mulheres (INCA, 2019a).  

Esse número vem crescendo significativamente, e o autocuidado e prevenção, 

ensinando a população contribui para um diagnóstico precoce e menor risco de mortalidade. 

Sendo assim, o desenvolvimento deste projeto favoreceu tanto a formação profissional dos 

acadêmicos e dos profissionais envolvidos como atendeu a demanda da comunidade externa 

com informações que contribuirão para a saúde da população. 

  

 

 

 

 

 

 



INTERAÇÕES NAS REDES SOCIAIS 

 

PROJETO: USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

https://youtu.be/7_2yRxNgGa8 

 

PROJETO: TREINAMENTO DE LIBRAS EXPRESS E INCLUSÃO NA SOCIEDADE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEAcPwoHYgg&t=63s 

 

https://youtu.be/7_2yRxNgGa8
https://www.youtube.com/watch?v=vEAcPwoHYgg&t=63s


PROJETO: METODOLOGIA DA DANÇA: A PRÁTICA DE ENSINAR  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcOSltWFMag 

 

PROJETO: O AUTOCUIDADO NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e6uGpTZuow8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcOSltWFMag
https://www.youtube.com/watch?v=e6uGpTZuow8


PROJETO: O PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM DURANTE A PANDEMIA DA COVID-

19: LIDERANÇA E VULNERABILIDADE 

 

 

PROJETO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA TERAPIA OCUPACIONAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5A8YMtf2mgI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5A8YMtf2mgI


PROJETO: MULHERES NO EMPREENDEDORISMO  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iAjLgfuiJw  

 

PROJETO: CONSELHOS PROFISSIONAIS PODEM INTERVIR NA FORMAÇÃO DE 

ALUNOS DOS CURSOS EAD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xVhaZz4vEY  

https://www.youtube.com/watch?v=2iAjLgfuiJw
https://www.youtube.com/watch?v=2xVhaZz4vEY


ATIVIDADES ARTÍSTICAS EE CULTURAIS – PUBLICADAS NA PÁGINA DO FACEBOOK 

DA UNIFATECIE 

 

ARRAIÁ UNIVERSITÁRIO 

 

 

 

 

 



 

 


