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Letter of Affirmation of Commitment with 
PRME

UniCesumar is recognized by the MEC as an institution of excellence, with 

IGC 4 for 7 consecutive years. We are among the 10 largest educational 

groups in Brazil. That way, we intend, with this report, renew our commit-

ment and express our satisfaction in being part of the PRME community, 

as well as the achieving the goals of the Sustainable Development Goals. 

In the last few years, we have done a great deal of publicity, not only of 

the PRME principles, but also of the Objectives Sustainable Development 

Program among employees and academic staff of our institution. We con-

tinue to seek advances so that our activities related to such initiatives hap-

pen continuously, over the next two years, with all our academic commu-

nity. The planning of our actions is aligned with the values disseminated 

by PRME, so we realized that these activities related to the PRME and the 

SDGs bring our academic community, as a whole, of the demands of the 

current world professional market. We recognize that the PRME strength-

ens UniCesumar’s role as a leader-forming institution with excellence for 

our society. This report documents the consolidation of these advances 

and our commitment to continue working for PRME principles, with the 

purpose of contributing to the achieving the goals of the Sustainable De-

velopment Goals. All of these actions and projects exist to honor our mis-

sion that is to promote quality education in the different knowledge areas, 

training professional citizens who contribute to the development of a just 

and fair society supportive.

Wilson de Matos Silva

President



Carta de Reafirmação de Compromisso
com o PRME

A UniCesumar é reconhecida pelo MEC como uma instituição de excelên-

cia, com IGC 4 por 9 anos consecutivos. Estamos entre os 10 maiores gru-

pos educacionais do Brasil. Dessa forma, pretendemos, com este relatório, 

renovar nosso compromisso e expressar nossa satisfação em fazer parte da 

comunidade do PRME, bem como do alcance das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.

Nos últimos anos, realizamos um grande trabalho de divulgação, não só 

dos princípios do PRME, mas também dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável entre os colaboradores e acadêmicos da nossa Instituição, bem 

como na sociedade em geral. Seguimos em busca de avanços para que as 

nossas atividades relacionadas a tais iniciativas aconteçam continuamente, 

nos próximos dois anos, com toda a nossa comunidade acadêmica.

O planejamento de nossas ações está alinhado com os valores dissemina-

dos pelo PRME. Sendo assim percebemos que essas atividades relaciona-

das ao PRME e aos ODS aproximam nossa comunidade acadêmica, como 

um todo, das exigências do atual mercado profissional.

Reconhecemos que o PRME fortalece o papel da UniCesumar como uma   

Instituição formadora de líderes com excelência para a nossa sociedade.

No presente relatório, está documentada a consolidação desses avanços, 

além do nosso compromisso de continuar trabalhando em prol dos 

princípios do PRME, com o propósito de contribuir para o alcance das metas 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Todas essas ações e projetos existem para honrarmos a nossa missão que é 

promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, 

formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento 

de uma sociedade justa e solidária.

Wilson de Matos Silva

Reitor



Presentation

We are pleased to present Sharing Information on Progress 2019. It is the 

result of our institutional effort in the strategic development of the Global 

Agenda for Sustainable Development.

We, as UniCesumar, clearly understand the importance of connecting the 

immense potential of education with the essential need to promote initia-

tives that build a more just and solidary society. For this, it is necessary to 

strengthen social justice, integrating knowledge and practice.

We are signatories to the PRME and this further increases our responsibility, 

which joins our historic commitment to fight for social peace through ed-

ucation. Integrating PRME is a great opportunity to raise awareness in our 

environment, and this fills us with motivation to seek excellence in the edu-

cational and social agenda.

What you will read on the following pages is completely in line with our mis-

sion, values and institutional pillars. With the publication of this document, 

we offer society an important tool for sustainable development, based on 

the educational context, and also a source of inspiration for other social 

subjects to assume their roles in building a better world.

I hope that, like us, the reader will celebrate the solidarity that is born in 

hearts enriched by quality education. Without a doubt, this is one of the 

greatest transformational forces in the world.

Weslley Matos

Director of Institutional Relations



Apresentação

É com satisfação que apresentamos o Sharing Information on Progress 

2019. Ele é fruto do nosso esforço institucional no desenvolvimento es-

tratégico da Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável.

Nós, como UniCesumar, compreendemos claramente a importância de 

conectarmos o imenso potencial da educação com a necessidade impre-

scindível de promovermos iniciativas que construam uma sociedade mais 

justa e solidária. Para isso, é necessário fortalecer a justiça social, integran-

do conhecimento e prática.

Somos signatários do PRME e isso aumenta ainda mais nossa responsabili-

dade que se une ao nosso histórico compromisso de luta pela paz social por 

meio da educação. Integrar o PRME é uma grande oportunidade de consci-

entização em nosso meio, e isso nos enche de motivação para buscarmos a 

excelência na agenda educacional e social.

O que você lerá nas próximas páginas está em completa sintonia com nossa 

missão, valores e pilares institucionais.

Com a publicação deste documento, oferecemos à sociedade um impor-

tante instrumento de desenvolvimento sustentável, a partir do contexto 

educacional, e também uma fonte de inspiração para que outros sujeitos 

sociais assumam seus papéis na construção de um mundo melhor.

Espero que, assim como nós, o(a) leitor(a) celebre a solidariedade que nasce 

em corações enriquecidos pela educação de qualidade. Sem dúvida, essa é 

uma das maiores forças de transformação do mundo.

Weslley Matos

Diretor de Relações Institucionais 



Presentation
UniCesumar in numbers.

Mission
Promote quality education in the different areas of knowledge, training professionals who 
contribute to the development of a just and solidary society.

Values
• Respect for the human being in an integral way;
• Intellectual and professional excellence;
• Promotion of emotional and spiritual development;
• Commitment to knowledge, to learning and to the transformation of society;
• Ethics, citizenship, integrity and transparency;
• Permanent technological innovation;
• Development and appreciation of culture and art;
• Responsibility towards the environment and promotion of sustainable development.



Missão
Promover a educação de qualidade nas diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais 
cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária.

Valores
• Respeito ao ser humano de forma integral;
• Excelência intelectual e profissional;
• Promoção do desenvolvimento emocional e espiritual;
• Compromisso com o conhecimento, com a aprendizagem e com a transformação da sociedade;
• Ética, cidadania, integridade e transparência;
• Inovação tecnológica permanente;
• Desenvolvimento e valorização da cultura e da arte;
• Responsabilidade com o meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável.

Apresentação
A UniCesumar em números.
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A UniCesumar coloca a sustentabilidade no centro do ensino, pesquisa, 

operações e infraestrutura. Levar educação de qualidade para nossos alu-

nos e gerar impacto positivo à sociedade são prioridades. Permitimos que 

estudantes, professores e funcionários contribuam ao expandir o envolvi-

mento da comunidade local, regional e internacional, aumentamos a co-

laboração nas questões de sustentabilidade.

UniCesumar puts sustainability at the center of teaching, research, oper-

ations and infrastructure. Bringing quality education to our students and 

generating a positive impact on the community are priorities. Thus, we al-

low students, professors and employees to contribute by expanding the 

involvement of the local, regional and international community, increasing 

collaboration on sustainability issues.
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A UniCesumar oferece um serviço de emprés-

timo gratuito de bicicletas para os alunos nos 

quatro campi presenciais da instituição (Curi-

tiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa). A ini-

ciativa comprova mais uma vez o pioneirismo 

da UniCesumar e demonstra a sua preocupa-

ção com ações que promovam a sustentabi-

lidade, incentivando o uso de meios de trans-

porte alternativos e ecológicos.

*referência 01 a 10/2019

UniCesumar offers a free bicycle loan service 

for students on the institution’s four cam-

puses (Curitiba, Londrina, Maringá and Ponta 

Grossa). The initiative proves once again the 

pioneering spirit of UniCesumar and demon-

strates its concern with actions that promote 

sustainability, encouraging the use of alter-

native and ecological means of transport.

*reference 01 to 10/2019

BICYCLE LOAN FOR STUDENTS
BICICLETÁRIOS E EMPRÉSTIMO DE BICICLETAS PARA ALUNOS

1.269 empréstimos de 
bicicletas em 2019*

1,269 bicycle 
loans in 2019*

GREENHOUSE
CASA DE VEGETAÇÃO E ESTUFA

A UniCesumar possui uma estufa destinada à 

recuperação de plantas e recebimento de no-

vas, mantendo as melhores condições para o 

desenvolvimento do cultivo, protegendo-as 

UniCesumar has a greenhouse for the re-

covery of plants and the receiving new ones, 

maintaining the best conditions for the devel-

opment of cultivation, protecting them from 



15

Sharing Information on Progress 2019

MACAW NURSERY
VIVEIRO DAS ARARAS

Em parceria com o Instituto Ambiental do Pa-

raná (IAP), a UniCesumar disponibiliza um vi-

veiro para receber aves que são encontradas 

em situações de risco ou maus-tratos. Elas 

permanecem em ambiente especialmente 

acondicionado até que possam ser reintegra-

das ao habitat natural ou transferidas para 

outros viveiros.

In partnership with the Environmental Insti-

tute of Paraná, UniCesumar provides a nurs-

ery to receive birds that are found at risk or 

suffering mistreatment. They remain in a spe-

cially conditioned environment until they can 

be restored to their natural habitat or trans-

ferred to other nurseries.

53 araras no viveiro 
+ de 10 espécies diferentes de aves

53 macaws in the nursery
Over 10 different bird species

de variações de temperatura, excesso ou fal-

ta de chuva e do sol intenso.

Nem todas as plantas localizadas nos am-

bientes internos do campus, e, por isso, ne-

cessitam de cuidados especiais como a expo-

sição ao sol em alguns períodos do dia. Com 

isso, elas absorvem melhor os nutrientes e se 

recuperam de ocasionais doenças.

As novas plantas recebidas para plantio são 

abrigadas na estufa para que fiquem em con-

dições adequadas até o seu plantio.

temperature variations, excess or lack of rain 

and intense sunlight.

Not all plants are located indoors on campus, 

and therefore require special care such as ex-

posure to the sun at certain times of the day. 

As a result, they absorb nutrients better and 

recover from occasional illnesses.

The new plants received for planting are 

housed in the greenhouse so that they are in 

adequate conditions until they are planted.
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No chamado “Trashtag Challenge” - algo 

como hashtag “Desafio do Lixo”, em portu-

guês - os participantes escolhem um lugar 

poluído, limpam esse local e postam fotos 

mostrando o antes e o depois. O movimen-

to é mundial, e na UniCesumar, conseguimos 

mobilizar alunos e donos de polos EAD, bem 

como o público em geral. Com isso, estimu-

lamos os participantes a recolher os lixos de 

locais públicos, ajudando a mudar os cenários 

em praias, parques, estradas e revelando efe-

tivamente a quantidade de lixo plástico que é 

produzido.

22 polos participaram
121 alunos envolvidos
60 participantes externos
181 participantes no total

22 hubs participated 
121 students involved 
60 external participants 
181 participants in total

SUSTAINABLE BRIDES
NOIVAS SUSTENTÁVEIS

DESAFIO ONLINE DO LIXO

The students of the Fashion Course work on 

the theme of sustainability, working with the 

so-called 3 R’s of sustainability: Reduce, Re-

use and Recycle. The academics made 10 be-

spoke wedding dresses, reusing fabrics and 

In the “Trashtag Challenge”, participants 

choose a polluted area, clean it and post 

photos showing the before and after. The 

movement is worldwide, and at UniCesumar, 

we were able to mobilize students and own-

ers of distance education hubs, as well as the 

general public. With that, we encourage par-

ticipants to collect waste from public areas, 

helping to change the situation on beach-

es, parks, roads and effectively showing the 

amount of plastic waste that is produced.

Os alunos do Curso de Moda Presencial tra-

balham o tema da sustentabilidade, traba-

lhando com os chamados 3 R’s da sustenta-

bilidade: Reaproveitamento, Reutilização e 

Reciclagem. Os acadêmicos confeccionaram 
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TREATMENT OF DOGS AND CATS RESCUED BY THE 
MUNICIPALITY
ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS RESGATADOS PELA 
PREFEITURA

Por meio do Convênio com a Diretoria de 

Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Maringá, o Hospital Vete-

rinário (HVET) da UniCesumar realiza atendi-

mentos de animais de pequeno porte, em sua 

maioria cães e gatos. 

Through the Agreement with the Animal Wel-

fare Directorate of the Municipal Environ-

ment Secretariat of Maringá, the Veterinary 

Hospital (HVET) of UniCesumar provides ser-

vices to small animals, mostly dogs and cats.

258 atendimentos realizados (entre 
consultas, exames, cirurgias e pro-
cedimentos ambulatoriais).

75 animais atendidos

258 consultations performed 
(including, exams, surgeries and 
outpatient procedures).
75 animals treated. 

MY ROLE IN THE WORLD
MEU PAPEL NO MUNDO

10 vestidos de noivas sob medidas, reutili-

zando tecidos e peças que não estavam mais 

em uso. Os vestidos foram utilizados na ce-

rimônia de casamento coletivo realizada no 

final do ano.

pieces that were no longer in use. 

The dresses were used in the collective wed-

ding ceremony held at the end of the year.
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O “Meu Papel no Mundo” é uma iniciativa que 

oferece aos alunos de todos os Polos da EAD 

a opção de não receber o livro impresso, a 

partir do segundo módulo do curso. Desta 

forma, o estudante pode ter acesso ao mes-

mo conteúdo, só que na versão digital. Caso 

mude de ideia, poderá voltar aos livros im-

pressos no módulo seguinte. 

Com esta iniciativa, cada aluno economiza 

papel, energia para a produção e combus-

tível para o transporte desse material. Os 

livros economizados no processo de produ-

ção, distribuição e armazenamento dos livros 

são revertidos em doação de alimentos para 

inúmeras entidades de assistência social nas 

cidades onde os estudantes aderiram ao pro-

jeto. 

“Meu Papel no Mundo” (My Role in the World) 

is an initiative that offers students from all 

Distance Learning Hubs the option of not re-

ceiving the printed book, starting from the 

second module of the course. This way, the 

student can have access to the same content, 

but in digital form. If you change your mind, 

you can return to the printed books in the 

next module.

With this initiative, each student saves pa-

per, energy for production and fuel for trans-

porting this material. The amount saved in 

the process of production, distribution and 

storage is directed to the donation of food to 

countless social assistance entities in the cit-

ies in which the students joined the project.

Vídeo
Meu Papel no Mundo

Em 2019, primeiro ano da iniciativa, mobili-

zamos mais de 17455 pessoas (alunos e alu-

nas) chegando 39 toneladas de alimentos, 

que foram doados a dezenas de organizações 

do terceiro setor espalhadas pelo Brasil.

Também reduzimos um impacto ambien-

tal na medida em que deixamos de produzir 

mais de 17 mil livros, o que equivale a 145 ár-

vores.

In 2019, the first year of the initiative, we 

mobilized more than 17,455 people (male and 

female students) reaching 39 tons of food, 

which were donated to dozens of third sec-

tor organizations throughout Brazil.

We also have a positive environmental im-

pact as we stop producing more than 17 

thousand books, which is equivalent to 145 

trees.



19

Sharing Information on Progress 2019

O projeto, que recebe apoio da UniCesumar 

desde 2010, tem como objetivo preservar as 

espécies de quelônios e aves na Reserva Eco-

vale, reconhecida como a maior protetora de 

tartarugas do mundo.

Em 2019, ajudamos a deslocar mais de 80.000 

tartarugas e a devolver cerca de 7.200.000 

de filhotes de tartaruga aos rios do Vale do 

Guaporé, no Estado de Rondônia.

The project, which has received support from 

UniCesumar since 2010, aims to preserve the 

species of turtles and birds in the Ecovale Re-

serve, recognized as the largest turtle protec-

tor in the world.

 In 2019, we helped move more than 80,000 

turtles and return about 7,200,000 baby tur-

tles to the rivers of Vale do Guaporé, in the 

state of Rondônia.

PROJECT UNICESUMAR QUELÔNIO DO
GUAPORÉ PRESERVATION OF AMAZON SPECIES
PROJETO UNICESUMAR QUELÔNIO DO GUAPORÉ 
PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES DA AMAZÔNIA
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Esse projeto foi premiado com:
· Top Quality” de excelência na gestão de 

entidades, promovido pelo Institute Unique 

Quality International.

· Prêmio Águia Americana de Projetos de Sus-

tentabilidade 

This project was awarded with:
· Top Quality” for excellence in entity man-

agement, promoted by the Institute Unique 

Quality International.

· American Eagle Award for Sustainability 

Projects

UNICESUMAR HOSTS CLIMATHON 
UNICESUMAR SEDIA CLIMATHON

O evento, promovido pelo Impact Hub Curi-

tiba, é uma maratona onde empreendedores, 

criativos, estudantes e mentores pensam so-

luções para os desafios globais do clima. A ini-

ciativa é internacional e acontece desde 2015. 

Mas no Brasil é a primeira vez que acontece. A 

UniCesumar, de Curitiba, sediou o evento.

The event, promoted by Impact Hub Curiti-

ba, is a marathon where entrepreneurs, cre-

atives, students and mentors think solutions 

to global climate challenges. The initiative is 

international and has been taking place since 

2015. But in Brazil this is the first time that it 

has happened. UniCesumar, from Curitiba, 

hosted the event.

60 participantes 60 participants
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O objetivo da ação foi realizar exame clínico, 

vermifugação e tratamento farmacológico 

nos animais que acompanham os morado-

res de rua; orientar os tutores dos animais 

quanto aos sinais clínicos e comportamentos 

apresentados pelos animais doentes; e doar 

ração.

O objetivo da ação foi realizar a anamnese, 

administração e prescrição de tratamento 

farmacológico para os cães e gatos doen-

tes, bem como realizar doação de ração aos 

animais. Os cães e gatos da comunidade in-

The purpose of the action was to perform 

clinical examination, deworming and phar-

macological treatment on the animals that 

accompany the homeless; guide animal tu-

tors on clinical signs and behaviors exhibited 

by sick animals; and donate dog food.

The objective of the action was to carry out 

the anamnesis, administration and prescrip-

tion of pharmacological treatment for the 

sick dogs and cats, as well as to donate feed to 

the animals. The dogs and cats of the Kuaray 

BATH FROM THE HEART: CLINICAL SERVICE TO 
STREET DOGS
BANHO DO CORAÇÃO: ATENDIMENTO CLÍNICO AOS CÃES 
DE RUA

CLINICAL SERVICE TO DOGS AND CATS OF 
INDIGENOUS VILLAGE KUARAY HAXA
ATENDIMENTO CLÍNICO A CÃES E GATOS DE ALDEIA INDÍGENA 
KUARAY HAXA

+ DE 50 ANIMAIS 
ATENDIDOS

+ 50 ANIMALS 
TREATED
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15 ANIMALS TREATED 15 ANIMAIS ATENDIDOS

Haxa indigenous community, in Guaraqueça-

ba (PR), were attended by veterinary medicine 

students and veterinary medical professors at 

UniCesumar.

Medical and hospital supplies and veterinary 

medicines were collected through donations 

for the treatment of animals. A good amount 

of feed will be donated to the indigenous 

community to feed the animals.

This initiative is a partnership initiated in 2018 

with the Christmas fair (Focinhos Encanta-

dos) promoted by UniCesumar, through the 

UniCesumar Polequara (PR). The purpose of 

the action is to inform the local population 

about responsible ownership, basic care and 

zoonoses, as well as assisting in the donation, 

microchipping and vaccination of animals 

rescued from the streets by the City Hall.

dígena Kuaray Haxa, em Guaraqueçaba (PR), 

foram atendidos por estudantes de medicina 

veterinária e por professores médicos veteri-

nários da UniCesumar.

Foram arrecadados materiais médico-hos-

pitalares e medicamentos de uso veterinário 

por meio de doação para o tratamento dos 

animais. Uma boa quantidade de ração será 

doada à comunidade indígena para alimentar 

os animais.

Esta iniciativa é uma parceria iniciada em 

2018 com a feira Natalina (Focinhos Encan-

tados) promovida pela UniCesumar, por meio 

do Polo UniCesumar de Piraquara (PR). O ob-

jetivo da ação é informar à população local 

sobre posse responsável, cuidados básicos e 

zoonoses, bem como auxiliar na doação, mi-

crochipagem e vacinação dos animais resga-

tados das ruas pela Prefeitura Municipal.

DOGS AND CATS ADOPTION FAIR IN PIRAQUARA (PR) 
FEIRA DE ADOÇÃO DE CÃES E GATOS EM PIRAQUARA (PR)

500 PESSOAS IMPACTADAS
80 CÃES E GATOS DOADOS
30 ALUNOS ENVOLVIDOS 

500 PEOPLE IMPACTED
80 DONATED DOGS AND CATS
30 STUDENTS INVOLVED
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MAIS DE UMA TONELADA DE ALI-
MENTOS E RAÇÃO FOI ARRECADADA.
70 ALUNOS ENVOLVIDOS
MAIS DE 140 CÃES ATENDIDOS 

MORE THAN ONE TON OF FOOD 
AND DOG FOOD WAS COLLECTED.
70 STUDENTS INVOLVED
MORE THAN 140 DOGS REACHED

I BATTLE OF UNICESUMAR VETERINARY 
MEDICINE TEAMS
I BATALHA DE EQUIPES DA MEDICINA VETERINÁRIA 
UNICESUMAR

The first and second year veterinary medicine 

students had their first part of the challenge 

to collect rations, non-perishable foods and 

personal hygiene items. The dog food was 

donated to the NGO “Anjos do Abrigo”, which 

rescues animals. The food and personal hy-

giene items collected were delivered to Ma-

terdei Maternity.

Os alunos de Medicina Veterinária do primeiro 

e segundo ano tiveram como primeira prova 

da Batalha a arrecadação de ração, alimen-

tos não perecíveis e itens de higiene pessoal. 

A ração foi doada para a ONG “Anjos do Abri-

go”, que resgata animais. Já os alimentos e os 

itens de higiene pessoal recolhidos foram en-

tregues à Maternidade Materdei. 

SOLIDARY PRANK FOR FRESHMAN 2019 – CURITIBA (PR)
TROTE SOLIDÁRIO DOS CALOUROS 2019 – CURITIBA (PR)
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O objetivo do Trote Solidário foi ajudar a ONG 

“Anjos do Abrigo”, de Curitiba, a limpar e or-

ganizar o abrigo, visando o bem-estar e saúde 

dos animais e dos responsáveis pelo local. Na 

ação foram feitas doações de ração e avalia-

ção do estado de saúde geral dos cães com 

aplicação de conhecimento clínico.

The purpose of Trote Solidário was to help 

the NGO “Anjos do Abrigo”, from Curitiba, to 

clean and organize the shelter, aiming at the 

welfare and health of the animals and those 

responsible for the place. In the action were 

made donations of food and evaluation of the 

general health status of dogs with applica-

tion of clinical knowledge.

30 ALUNOS DE MEDICINA
VETERINÁRIA ENVOLVIDOS
MAIS DE 100 CÃES ATENDIDOS

30 VETERINARY MEDICINE
STUDENTS INVOLVED
MORE THAN 100 DOGS REACHED

LAND TRANSFORMATION IN 
VEGETABLE GARDEN
TRANSFORMAÇÃO TERRENO EM HORTA

Cerca de 20 alunos do curso de Agronomia 

da UniCesumar do Campus de Ponta Grossa, 

transformaram um terreno improdutivo, com 

a terra compactada e seca, em uma horta 

produtiva. A horta servirá de fonte de alimen-

tação saudável para 30 senhoras da Institui-

ção de Longa Permanência para Idoso.

About 20 students, from the UniCesumar 

agronomy course at the Ponta Grossa Cam-

pus, transformed a non-productive land, with 

compacted and dry land, into a productive 

vegetable garden. The vegetable garden will 

serve as a healthy food source for 30 ladies 

from the Long-Term Care Facility for the El-

derly.
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ORCHESTRA
ORQUESTRA

Com a missão é levar a música ao alcance 

de todos, a Orquestra Filarmônica UniCesu-

mar (OFUC) foi criada em janeiro de 2003 e é 

mantida como um projeto cultural do Centro 

Universitário UniCesumar. A Filarmônica já 

gravou diversos CDs e DVDs ao vivo na cidade 

de Maringá e, alguns pontos altos marcaram 

a trajetória da OFUC, um deles foi a gravação 

do espetáculo “Temas de Filmes” em 2012 no 

Teatro Guaíra de Curitiba (PR), com a capaci-

dade do teatro esgotada. O Maestro convida-

do Roberto Tibiriçá também esteve à frente 

da OFUC no “Festival Tchaykovsky”. Citamos, 

ainda, o cantor popular brasileiro Lenine, 

acompanhado pela Filarmônica em obras de 

sua vasta autoria.

A Orquestra executa um programa de concer-

to diversificado, contendo obras sinfônicas, 

populares nacionais e internacionais, trilhas 

sonoras dentre outras. Os concertos temáti-

cos também fazem parte do conteúdo inova-

dor da Orquestra, com apresentações didáti-

cas, infantis, temáticas, operísticas e sacras. 

Consta na história da Filarmônica centenas 

de apresentações realizadas não só no estado 

do Paraná, mas também em outros estados 

do país.

With the mission of making misic accessible 

to everyone, the UniCesumar Philharmon-

ic Orchestra (OFUC) was created in January 

2003 and is maintained as a cultural project 

by Centro Universitário Cesumar. The Philhar-

monic has already recorded several CDs and 

DVDs live in the city of Maringá and, some 

highlights marked OFUC’s trajectory, one of 

them was the recording of the show “Movie 

Themes” in 2012 at Teatro Guaíra de Curitiba 

(PR), with a full theater. Guest conductor Ro-

berto Tibiriçá was also at the head of OFUC at 

the “Tchaykovsky Festival”. We also quote the 

popular Brazilian singer Lenine, accompanied 

by the Philharmonic in works of his vast au-

thorship.

The Orchestra performs a diversified concert 

program, containing symphonic works, pop-

ular national and international, soundtracks 

among others. Thematic concerts are also 

part of the innovative content of the Orches-

tra, with didactic, children’s, thematic, op-

eratic and sacred presentations. The histo-

ry of the Philharmonic includes hundreds of 

presentations made not only in the state of 

Paraná, but also in other states in the country.

Its history, too, bears titles of merits from the 
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MUSEU

Em 2019: 
60 apresentações 
40 mil pessoas alcançadas 

In 2019:
60 presentations
40 thousand people reached

Quantidade de apresentações realizadas pelo 

DCA durante o ano de 2019 com suas equipes:   

60 apresentações 

Quantidade de músicas tocadas pela OFUC de 

2003 a 2019: 

862 músicas 

Quantidade de municípios contemplados de 

2003 a 2019:

103 municípios 

Quantidade de apresentações da OFUC de 

2003 a 2019:

347 apresentações 

Média de público alcançado de 2003 a 2019:

550 mil pessoas (média) 

Number of presentations made by DCA during 

2019 with its teams: 60 presentations

Number of songs played by OFUC from 2003 

to 2019:

862 songs

Number of municipalities covered from 2003 

to 2019:

103 municipalities

Number of OFUC presentations from 2003 to 

2019:

347 presentations

Average audience reached from 2003 to 2019:

Around 550 thousand people

Histórico History

relevant services provided to the community, 

which were handed over by the municipal and 

state legislature.

Sua história, também, porta títulos de méri-

tos oriundos dos relevantes serviços presta-

dos à comunidade, que foram entregues pelo 

poder legislativo municipal e estadual.

Canal da
Orquestra
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O Museu UniCesumar, inaugurado em outubro de 2011, foi criado para contar e conservar a his-

tória de Maringá e de seus pioneiros. Trata-se de um museu multidinâmico que reúne a história, 

aliada à tecnologia, para relatar o desenvolvimento da cidade desde o seu surgimento até os 

dias atuais, a partir de quatro unidades que se complementam.

O Museu UniCesumar abre as portas para diversas entidades, entre elas: escolas públicas e par-

ticulares de Maringá e região, ONGs, CRAS, Centros de Idosos, escoteiros, hospitais, abrigos, 

fundações, etc.

18 mil visitantes recebidos em 2019. 

SPECIAL CINE UNICESUMAR REFUGEE DAY
CINE ESPECIAL UNICESUMAR DIA DO REFUGIADO

Com o objetivo de conscientizar a comunida-

de em geral sobre a importância de acolher e 

apoiar os imigrantes e refugiados. A UniCesu-

mar promoveu no Dia do Refugiado uma pro-

gramação especial no Museu da instituição.

Foram três sessões de cinema com a apresen-

tação do documentário “Human Flow – Não 

existe lar se não há para onde ir”, do diretor Ai 

Weiwei. 

In order to raise awareness of the communi-

ty in general on the importance of welcom-

ing and supporting immigrants and refugees, 

UniCesumar promoted on Refugee Day a spe-

cial program at the institution’s Museum.

There were three cinema sessions with the 

presentation of the documentary “Human 

Flow – When there is nowhere to go, nowhere 

is home”, by director Ai Weiwei.

120 pessoas assistiram ao 
documentário nas três sessões 

120 people watched the 
documentary in the three sessions

OFFICIAL TRAILER OF “HUMAN FLOW” DOCUMENTARY

QR CODE: TRAILER OFICIAL DO DOCUMENTÁRIO “HUMAN FLOW” 
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GIVE PAGES TO YOUR IMAGINATION: 
ENCOURAGING READING AND SUSTAINABILITY
DÊ PÁGINAS À SUA IMAGINAÇÃO: INCENTIVANDO A LEITURA E A 
SUSTENTABILIDADE

A UniCesumar organizou em 2019 a Semana 

de Responsabilidade Social do Ensino Supe-

rior da Associação Brasileira de Mantenedoras 

de Ensino Superior (ABMES). O tema de 2019 

foi “Dê páginas à sua imaginação” e o objetivo 

foi de incentivar a leitura e a sustentabilidade. 

Durante 5 dias foram realizadas coletas de li-

vros no campus doados para um instituto de 

acolhimento de Imigrantes de Maringá.

Além da arrecadação de livros, também teve 

um painel de leitura com autores e escritores 

da Instituição. 

In 2019, UniCesumar organized the Higher Ed-

ucation Social Responsibility Week of the Bra-

zilian Association of Higher Education Main-

tainers (ABMES). The theme for 2019 was “Give 

pages to your imagination” and the objective 

was to encourage reading and sustainability. 

For 5 days, book collections were made on 

campus donated to an institute to host immi-

grants from Maringá.

In addition to the collection of books, there 

was also a reading panel with authors and 

writers from the institution.

150 títulos de livros recebidos 150 book titles received

FOCUS ON THE CAREER (FOCA NA CARREIRA) 
FOCA NA CARREIRA
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Desde 2011 em parceria com a Secretaria Es-

tadual de Educação, o Programa de Aconse-

lhamento Profissional Foca na Carreira tem 

incentivado e auxiliado anualmente cerca de 

40 mil estudantes do Ensino Médio na esco-

lha de um curso de ensino superior com maior 

consciência e assertividade.

O formato do programa foi desenvolvido de 

modo a atender as especificidades do mo-

mento em que está o aluno, seja este no 2º 

ou 3º ano.

O trabalho direcionado para os alunos do 2º 

ano consiste na aplicação da técnica “Pre-

ferências” que visa, por meio de respostas a 

questões situacionais, sugerir áreas de atua-

ção profissional para cada aluno. A aplicação 

é feita coletivamente, e tem duração de uma 

hora de aula por turma, incluindo a devolutiva 

dos resultados realizada nessa mesma aula.

Os alunos dos 3º anos - mais próximos de rea-

lizar efetivamente uma escolha profissional - 

recebem uma palestra de cunho informativo, 

também com duração de uma hora aula. Em 

formato de bate-papo, o psicólogo abordará, 

considerando a demanda de cada turma, en-

tre outras questões, os seguintes tópicos: 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); 
Angústia frente a escolha; 

Influência dos pais e amigos no momento da 

escolha; 

Mercado de trabalho; 

Dicas para fazer uma escolha profissional; 

Diferença entre exatas, humanas e biológicas; 

Diferença entre bacharelado, licenciatura e 

técnico; 

Vestibular; 

Bolsas e Financiamentos estudantis.  

Since 2011, in partnership with the State De-

partment of Education, the Foca na Carreira 

Professional Counseling Program has encour-

aged and assisted around 40 thousand high 

school students annually in choosing a higher 

education course with greater awareness and 

assertiveness.

The program format was developed in order 

to meet the speci fi cities of the moment the 

student is in, whether in the 2nd or 3rd year.

The work directed to 2nd year students con-

sists of the application of the “Preferences” 

technique that aims, through answers to sit-

uational questions, to suggest areas of pro-

fessional practice for each student. The ap-

plication is done collectively, and lasts for one 

hour of class per class, including the feedback 

of the results made in that same class.

The 3rd year students - closest to actual-

ly making a professional choice - receive an 

informative lecture, also lasting one hour in 

class. In a chat format, the psychologist will 

address, considering the demand of each 

class, among other issues, the following top-

ics:

ENEM (National High School Exam);
Anguish facing the choice;

Influence of parents and friends at the time of 

choice;

Job market;

Tips for making a professional choice;

Difference between exact, human and bio-

logical;

Difference between baccalaureate, licentiate 

and technician;

Entrance exam;

Scholarships and Student Financing.
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2011

2012

2013

2014 

2015

2016

2017

2018

2019

-  5.813 alunos

-  5.484 alunos

-  27.022 alunos

-  35.702 alunos

-  39.083 alunos

-  43.464 alunos

-  38.453 alunos

-  48.528 alunos

-  43.575 alunos  (Até mês de Outubro)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-  5,813 students

-  5,484 students

-  27,022 students

-  35,702 students

-  39,083 students

-  43,464 students

-  38,453 students

-  48,528 students

-  43,575 students  (Up to October)

SOMA: 287.124 mil alunosSOMA: 287,124 students

SCHOOL ON THE FARM PROJECT 
PROJETO ESCOLA NA FAZENDA

O Projeto tem como objetivo proporcionar 

aos alunos do ensino fundamental e médio 

de determinados colégios de Maringá, uma 

experiência para aprender e vivenciar o dia-a-

-dia de produtores rurais e talvez futuramen-

te despertar interesse pela área.

The Project aims to provide elementary and 

high school students from certain colleges 

in Maringá, an experience to learn and expe-

rience the day-to-day life of rural producers 

and perhaps to arouse interest in the area in 

the future.

Were impacted by 
FOCA NA CARREIRA

Foram impactados pelo 
FOCA NA CARREIRA

Mais de 1.400 alunos de 19 escolas de 
Maringá participaram em 2019 do Escola 
na fazenda

More than 1,400 students from 19 schools 
in Maringá participated in 2019 on School 
on the Farm
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FUN ANATOMY - INTERACTIVE GAMES USED 
BEYOND THE CLASSROOM 
ANATOMIA LÚDICA - JOGOS INTERATIVOS
UTILIZADOS MUITO ALÉM DA SALA DE AULA

KNOWLEDGE WEEK – EDUCATING FOR 
VALUES – ANDREA NUZZI SCHOOL
SEMANA DO CONHECIMENTO – EDUCANDO PARA 
VALORES – COLÉGIO ANDREA NUZZI

A proposta do projeto foi de utilizar a tec-

nologia para criar jogos interativos sobre as 

patologias do corpo humano, pois a apren-

dizagem mediada pelo jogo, é uma proposta 

inovadora que obedece a diversos postulados 

pedagógicos, didáticos e cognitivos. Após a 

confecção e apresentação dos jogos, os mes-

mos são direcionados para colégios públicos 

do município de Maringá, com o intuito de se-

rem utilizados como instrumentos de ensino 

por professores da rede estadual.

The project’s proposal was to use technology 

to create interactive games about the pathol-

ogies of the human body, since learning me-

diated by the game, is an innovative proposal 

that obeys several pedagogical, didactic and 

cognitive postulates. After making and pre-

senting the games, they are directed to pub-

lic schools in the city of Maringá, in order to 

be used as teaching instruments by teachers 

from the state network.

• de 1.000 alunos de colégios 
estaduais impactados 

• 1,000 students from state 
schools impacted



32

Sharing Information on Progress 2019

UNICESUMAR STUDENTS REACHED ABOUT
1 THOUSAND STUDENTS IN A JOINT EFFORT 
TOWARDS AWARENESS ABOUT SCHOOL 
VIOLENCE
ALUNOS DA UNICESUMAR ATENDEM CERCA DE 1 MIL ALUNOS 
EM MUTIRÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE VIOLÊNCIA 
ESCOLAR

O Colégio Estadual Andrea Nuzzi de Cambé 

(PR) procurou a UniCesumar Londrina para ser 

o protagonista da Semana do Conhecimento. 

Foram 3 dias de palestras sobre os mais di-

versos temas, dentre eles: empregabilidade, 

empreendedorismo, DSTs, Inteligência Emo-

cional, Inclusão Social, Ledor e muito mais. 

Todas as palestras foram ministradas por 

professores, psicólogos e parceiros da UniCe-

sumar Londrina como a AFEL e a Escola Bico 

Amarelo. 

Foram atendidos alunos do 9º ano ao 3º ano. 

No segundo dia, levamos os alunos do 3º ano 

matutino e noturno para participarem do 

projeto Foca na Carreira, da UniCesumar. E, 

no terceiro dia, os alunos ouviram palestra do 

Professor Tácito Campois sobre o tema “In-

teligência Emocional – Desafios Pós Ensino 

Médio”.

A atividade foi destinada a estudantes da rede 

pública de ensino fundamental, médio e téc-

nico e ocorreu em Marialva. 480 alunos da 

The State School Andrea Nuzzi of Cambé (PR) 

sought out UniCesumar Londrina to be the 

protagonist of the Knowledge Week. There 

were 3 days of lectures on the most diverse 

topics, among them: employability, entrepre-

neurship, STDs, Emotional Intelligence, Social 

Inclusion, Ledor and much more. All lectures 

were given by professors, psychologists and 

UniCesumar Londrina partners such as AFEL 

and Bico Amarelo School.

Students from the 9th to the 3rd year were 

served. On the second day, we took 3rd year 

morning and evening students to participate 

in the UniCesumar Foca na Carreira project. 

And, on the third day, the students heard a 

lecture by Professor Tácito Campois on the 

theme “Emotional Intelligence - Post-High 

School Challenges”.

The activity was aimed at students from 

public elementary, high school and tech-

nical schools and took place in Marialva. 

800 students from Andrea 
Nuzzi School participated

800 alunos do Colégio Andrea 
Nuzzi participaram
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480 UniCesumar students held an outreach 

campaign to raise awareness about school 

violence at Juracy Rachel Saldanha Rocha 

State School.

UniCesumar academics worked on issues re-

lated to school conflicts and violence such 

as bullying and cyberbullying, drugs, physi-

cal aggression, sexual violence, education of 

values, socio-emotional skills and restorative 

practices.

• 1,000 students from elementary, 
high school and impacted techni-
cal courses.

• de 1.000 estudantes dos ensinos 
fundamental, médio e de cursos 
técnicos impactados.

LECTURE ABOUT COMMITMENT AND ETHICS 
IN PUBLIC SERVICE
PALESTRA COMPROMETIMENTO E ÉTICA NO SERVIÇO 
PÚBLICO

WORKSHOP: FINANCIAL INTELLIGENCE
WORKSHOP: INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

O objetivo da ação foi abordar questões sobre 

o controle social e a transparência nas ações 

públicas, com intuito de contribuir com a re-

flexão dos alunos em suas futuras ações nos 

serviços públicos e alertar a população em 

geral sobre a importância do comprometi-

mento e ética nos serviços públicos.

The aim of the action was to address issues of 

social control and transparency in public ac-

tions, in order to contribute to the reflection 

of students in their future actions in public 

services and to alert the population in gener-

al about the importance of commitment and 

ethics in public services.

106 participantes106 participants

UniCesumar realizaram um mutirão de cons-

cientização sobre a violência escolar no Colé-

gio Estadual Juracy Rachel Saldanha Rocha. 

 

Os acadêmicos da UniCesumar trabalharam 

temáticas relacionadas aos conflitos e a vio-

lência escolar como bullying e ciberbullying, 

drogas, agressão física, violência sexual, 

educação de valores, habilidades socioemo-

cionais e práticas restaurativas.



34

Sharing Information on Progress 2019

CARE AT UNICESUMAR CLINICS
ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS UNICESUMAR 

O workshop “Inteligência Financeira” ensi-

nou, de forma clara e objetiva, como se pode 

alcançar metas financeiras por meio de fer-

ramentas práticas e mudanças na forma de 

consumo, priorizando metas de curto, médio 

e longo prazo. Com isso, o projeto possibilitou 

a aplicabilidade de ferramentas de coaching 

no dia a dia da comunidade, colocando em 

prática métodos que podem levar os partici-

pantes à liberdade financeira.

A UniCesumar se orgulha de ser uma prove-

dora responsável de serviços de saúde. Em 

2019 realizou quase 60 mil atendimentos e 

garantiu o acesso a serviços de saúde em di-

versas áreas por meio dos atendimentos em 

nossas clínicas. 

The “Financial Intelligence” workshop taught, 

in a clear and objective way, how to achieve 

financial goals through practical tools and 

changes in the form of consumption, prior-

itizing short, medium and long term goals. 

With this, the project made it possible to apply 

coaching tools in the daily life of the commu-

nity, putting into practice methods that can 

lead participants to financial freedom.

UniCesumar is proud to be a responsible pro-

vider of health services. In 2019, almost 60 

thousand visits were made and guaranteed 

access to health services in several areas 

through visits to our clinics.

51 pessoas participaram 51 people participated

Aesthetics Clinic: 986

Physiotherapy Clinic: 10,521

Speech Therapy Clinic: 10,199

Nutrition Clinic: 1,085

Dentistry Clinic: 10,039

Psychology Clinic: 6,401

Special Civil Court: 1,104

Veterinary Hospital: 21,397

Clínica de Estética: 986

Clínica de Fisioterapia: 10.521

Clínica de Fonoaudiologia: 10.199

Clínica de Nutrição: 1.085

Clínica de Odontologia: 10.039

Clínica de Psicologia: 6.401

Juizado Especial Cível: 1.104

Hospital Veterinário: 21.397

Almost 60 thousand visits Quase 60 mil atendimentos
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UNICESUMAR DONATES EZ-IO TO MARINGÁ’S 
SAMU AND INVESTS IN PUBLIC HEALTH
UNICESUMAR DOA EZ-IO AO SAMU DE MARINGÁ E INVESTE 
EM SAÚDE PÚBLICA

PARTNERSHIP BETWEEN SIMULAB AND SAMU
PARCERIA ENTRE SIMULAB E SAMU

O espírito de cooperação da UniCesumar re-

dunda em apoio concreto a diversos setores 

da sociedade, entre eles, os da área da saúde.

A UniCesumar doou ao Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência (SAMU) de Maringá 

o “EZ-IO”, um dispositivo intraósseo eletrôni-

co que facilita a obtenção de acesso vascular 

para atendimento a pacientes sob ameaça a 

vida. O investimento foi em torno de 50 mil 

reais. O prefeito da cidade, Ulisses Maia, rece-

beu pessoalmente a doação.

O SAMU e a UniCesumar já possuem outras 

parcerias. Desde 2018 todos os alunos do 6º 

ano fazem estágio curricular no SAMU, em 

parceria firmada com a prefeitura. Alunos de-

The spirit of cooperation at UniCesumar re-

sults in real support for various sectors of so-

ciety, including those in the health area.

UniCesumar donated to the Mobile Emergen-

cy Service (SAMU) in Maringá the “EZ-IO”, an 

electronic intraosseous device that facilitates 

obtaining vascular access to care for patients 

under the risk of death. The investment was 

around 50 thousand reais. The mayor of the 

city, Ulisses Maia, personally received the do-

nation.

SAMU and UniCesumar already have other 

partnerships. Since 2018, all 6th year students 

have taken a curricular internship at SAMU, in 

partnership with the city government. Duly in-

We also donated to the city of      
Maringá the architectural project of 
the new wing of the municipal hos-
pital, especially dedicated to female 
patients, where 10 million reais will 
be invested.

Doamos também à prefeitura de    
Maringá o projeto arquitetônico da 
nova ala do hospital municipal, es-
pecialmente dedicada a pacientes do 
sexto feminino, onde serão investi-
dos 10 milhões de reais.
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HUMANIZART
HUMANIZART

structed and uniformed student students do 

internships in advanced units. A new agree-

ment has already been signed and, starting in 

2020, 5th year students will also start intern-

ships at SAMU.

The Humanizart project works for the hu-

manization of care for people with health 

problems, with the objective of providing 

psychological-emotional support to patients 

and their families, in order to reduce stress 

and anxiety during the time of in-hospital 

treatment, preserving nature affective, cog-

nitive and social of these people. The project 

also aims to increase the collaboration of the 

health team, create a bond between children 

and families, and between the hospital and 

the community.

Such proposal is based on the understanding 

that art, through music, dance and storytell-

ing, brings up good memories of childhood 

and, in this way, provides comfort to patients 

and medical professionals who need to have 

contact with humanization of care.

Participants are volunteer students who per-

form tests and presentations in hospitals, 

educational institutions, institutions that 

vidamente instruídos e uniformizados exer-

cem estágio nas unidades avançadas. Um 

novo convênio já foi firmado e, a partir de 

2020, alunos do 5º ano também passarão a 

estagiar no SAMU. 

O projeto Humanizart trabalha pela huma-

nização no atendimento às pessoas com 

debilidade em saúde, com o objetivo de dar 

apoio psicológico-emocional aos pacientes 

e seus familiares, a fim de diminuir o estresse 

e ansiedade durante o tempo de tratamen-

to intra-hospitalar, preservando a natureza 

afetiva, cognitiva e social dessas pessoas. O 

projeto também objetiva aumentar a cola-

boração da equipe de saúde, criar um vínculo 

entre as crianças e as famílias, e entre o hos-

pital e a comunidade.

Tal proposta fundamenta-se no entendimen-

to de que a arte, por meio da música, dança e 

contação de histórias, traz à tona boas lem-

branças da infância e, desta forma, propor-

ciona conforto ao paciente e ao profissional 

de Medicina que precisa ter contato com a 

humanização do atendimento.

Os participantes são alunos voluntários que 

realizam ensaios e apresentações em hos-
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support the elderly, basic health units, emer-

gency care units, among others.

The action aims to develop the socialization 

of Biomedicine and Pharmacy students with 

the community, clarifying biomedical and 

pharmaceutical activities, through the mea-

surement of capillary blood glucose and total 

cholesterol among the population that go to 

Parque do Ingá and other events promoted by 

institutions to serve the community.

The action was carried out by the students of 

Campo Mourão and aimed to mobilize stu-

dents and the community on the cause of 

pitais, instituições de ensino, instituições de 

apoio a idosos, unidades básicas de saúde, 

unidades de pronto atendimento, entre ou-

tros.

A ação visa desenvolver a socialização dos 

acadêmicos de Biomedicina e de Farmá-

cia junto à comunidade, esclarecendo sobre 

atividades biomédicas e farmacêuticas, por 

meio da dosagem de glicemia capilar e coles-

terol total junto à população que frequenta o 

Parque do Ingá e demais eventos promovidos 

por instituições para atender a comunidade. 

A ação foi realizada pelos alunos de Campo 

Mourão e teve como objetivo mobilizar aca-

dêmicos e comunidade sobre a causa de doa-

2.500 pessoas foram impactadas 
pelo Humanizart em 2019

2.000 atendimentos em 14 ações 
desenvolvidas.

2,500 people were impacted by 
Humanizart in 2019

2,000 reached in 14 activities.

DOSAGE OF CAPILLARY GLYCEMIA AND TOTAL 
CHOLESTEROL
DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR E COLESTEROL TOTAL

GOOD MEETING 2019: BLOOD DONATION
ENCONTRO DO BEM 2019: DOAÇÃO DE SANGUE
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800 atendimentos
5 ações desenvolvidas no Parque 
do Ingá de Maringá. 

800 reached
5 activities developed in the 
Parque do Ingá in Maringá.

HEALTH IN THE PARK PROJECT

blood donation as an action of citizenship and 

the right to life in a humanitarian act.

Through an interactive and targeted commu-

nication, the project aimed to spread infor-

mation related to health, environment, basic 

care and hygiene to the population, guiding 

and clarifying on matters of relevance to 

public health. The actions are carried out in 

partnership with the Municipal Health De-

partment in Parque do Ingá.

ção de sangue como uma ação de cidadania e 

direito à vida em um ato humanitário.

Por meio de uma comunicação interativa e 

direcionada, o projeto teve como objetivo 

divulgar à população informações relaciona-

das à saúde, meio ambiente, cuidados básicos 

e higiene, orientando e esclarecendo sobre 

assuntos de relevância para saúde pública. 

As ações são realizadas em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde no Parque do 

Ingá.

EFFECTS OF DIFFERENT INTERVENTION MODELS FOR THE 
TREATMENT OF OBESITY IN CHILDREN, ADOLESCENTS, ADULTS AND 
ELDERLY
EFEITOS DE DIFERENTES MODELOS DE INTERVENÇÃO PARA O TRATAMENTO DA 
OBESIDADE EM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS
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This project aims to analyze the effects of an 

interdisciplinary program for the treatment 

of obesity in children, adolescents, adults and 

the elderly on physical, nutritional, psycho-

logical and metabolic parameters, with a 24-

week program. In addition to seeking to treat 

obesity within an interdisciplinary context, it 

also promotes health literacy actions. Par-

ticipants receive information about physical, 

nutritional, emotional and social self-care so 

that they can also promote health in their re-

spective homes and in society. The population 

with less purchasing power has priority in se-

lecting the beneficiaries of the project.

Esse projeto tem por objetivo de analisar os 

efeitos de um programa interdisciplinar para 

o tratamento da obesidade em crianças, ado-

lescentes, adultos e idosos nos parâmetros 

físicos, nutricionais, psicológicos e metabó-

licos, com um programa de 24 semanas de 

duração. Além de buscar tratar a obesidade 

dentro de uma conjuntura interdisciplinar, 

também promove ações de literacia em saú-

de. Os participantes recebem informações 

quanto ao autocuidado físico, nutricional, 

emocional e social para que também possam 

promover a saúde em seus respectivos lares e 

na sociedade. A população com menor poder 

aquisitivo tem prioridade na seleção dos be-

neficiados pelo projeto.

150 adults

65 seniors

35 teenagers

25 children

Total: 275 people

4,000 people among the internal and 

external communities of UniCesumar.

150 adultos

65 idosos

35 adolescentes

25 crianças

Total: 275 pessoas 

4.000 pessoas entre a comunidade

interna e comunidade externa a

UniCesumar.

RECEIVED SERVICE AND
FOLLOW-UP:

RECEBERAM ATENDIMENTO
E ACOMPANHAMENTO:

FORAM AVALIADAS:WERE REACHED:
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This project aims to train the student in the 

mandatory internship in the formation of 

the baccalaureate, as well as to offer com-

munities options of physical activities and 

sports practices, which will contribute to the 

improvement of the health conditions of the 

participants and their social life.

The project offers endodontic treatment to 

SUS users in the municipality of Marialva - 

treatment not offered by the Public Health 

Network. Twenty students from the 4th year 

Este projeto visa capacitar o aluno no está-

gio obrigatório na formação do bacharelado, 

bem como oferecer às comunidades opções 

de atividades físicas e práticas esportivas, que 

irão contribuir para a melhoria das condições 

de saúde dos participantes e convívio social.

O projeto oferece tratamento endodôntico 

aos usuários do SUS do município de Marialva 

-- tratamento este não oferecido pela Rede 

de Saúde Pública. Participam do projeto vin-

PHYSICAL EXERCISES AND SPORTS ACTIVITIES IN THE 
INITIATION OF TRAINING
EXERCÍCIOS FÍSICOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS NA INICIAÇÃO DE 
TREINAMENTOS

PROENDO
PROENDO

+ de 500 pessoas impactadas 500 + people reached
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of the Dentistry course at UniCesumar par-

ticipate in the project. The service helps to re-

duce the need to extract patients’ teeth.

The objective of the project is to pay attention 

to the oral health of inpatients, in critical con-

dition, in the Intensive Care Units (ICU), thus 

limiting the spread of microorganisms that 

colonize the oral cavity all the way to the re-

spiratory tract.

It promotes the physical rehabilitation of am-

putees from the Regional INSS - Maringá (PR), 

in order to enable them to return to their pro-

fessional activities after the completion of 

the rehabilitation.

te alunos do 4º ano do curso de Odontologia 

da UniCesumar. O serviço ajuda a diminuir a 

necessidade de extração dos dentes dos pa-

cientes. 

O objetivo do projeto é dar atenção à saúde 

bucal de pacientes internados, em estado 

crítico, nas Unidades de Terapias Intensivas 

(UTI), limitando assim a disseminação de mi-

crorganismos que colonizam a cavidade bu-

cal ao trato respiratório.

Promove a reabilitação física de amputados 

oriundos do INSS Regional - Maringá (PR), 

com o intuito de que possam retornar às suas 

atividades profissionais após a conclusão da 

reabilitação.

200 atendimentos
Todas as sextas-feiras das 13h30m 
às 17h, nos períodos de março a 
outubro. 

200 appointments
Every Friday from 1:30 pm to 
5:00 pm, from March
to October.

ORAL HEALTH IN PATIENTS IN THE ICU
CUIDADOS COM SAÚDE BUCAL EM PACIENTES INTERNADOS EM UTIs

CARE FOR THE AMPUTEES OF INSS OF MARINGÁ
ATENDIMENTOS A AMPUTADOS DO INSS DE MARINGÁ
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The EMDORF (Team of Multidisciplinary Oro-

facial Pain) project performs diagnoses and 

treatments of patients with painful symp-

toms in the area of Temporomandibular Dys-

function, using internationally standardized 

criteria, according to clinical records and 

data collected during clinical care, perform-

ing various types of procedures such as: dry 

sharpening, thermotherapy, kinesiotherapy, 

artorcentesis, viscosupplementation, joint re-

positioning maneuvers, cognitive-behavioral 

therapy, among others.

O projeto EMDORF (Equipe Multidisciplinar 

de Dor Orofacial) realiza diagnósticos e tra-

tamentos de pacientes com sintomatologia 

dolorosa na área de Disfunção Temporoman-

dibular, através de critérios padronizados in-

ternacionalmente, de acordo com ficha clí-

nica e dados coletados durante atendimento 

clínico, realizando diversos tipos de procedi-

mentos como: aguçamento seco, termotera-

pia, cinesioterapia, artorcentese, viscossuple-

mentação, manobras de reposicionamento 

articular, terapia cognitivo-comportamental, 

entre outros.

106 atendimentos na Clínica de 
Fisioterapia da UniCesumar
40 prescrições de próteses em 
conjunto com médicos peritos do 
INSS

75 atendimentos realizados 
em 2019 

106 medical appointments at the 
Physical Therapy Clinic of
UniCesumar
40 prosthesis prescriptions in con-
junction with INSS medical experts

75 appointments made 
in 2019

MULTIPROFESSIONAL TEAM FIGHTING DYSFUNCTION 
THAT CAUSES PAIN IN MOUTH JOINTS
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL COMBATE DISFUNÇÃO QUE CAUSA 
DOR EM ARTICULAÇÕES DA BOCA
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GOOD PRACTICES IN FOOD HANDLING AT THE 
LARGEST OVERSTOCK FAIR IN SOUTHERN BRASIL
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA MAIOR FEIRA 
DE PONTA DE ESTOQUE DO SUL DO PAÍS 

BRINGING ORAL HEALTH TO THE KAKANÉ PORÃ 
INDIGENOUS VILLAGE
LEVANDO SAÚDE BUCAL À ALDEIA INDÍGENA KAKANÉ PORÃ

The project aims to train food exhibitors at 

the food court at the ACIM ( Commercial and 

Business Association of Maringá) Overstock 

Fair - the largest in the south of the country 

and where 300,000 people pass in July each 

year. Exhibitors receive guidance on hygiene 

procedures, in order to guarantee food safe-

ty and protect consumer health, in addition to 

avoiding economic losses resulting from loss-

es of raw materials and nutrients.

O Projeto tem como objetivo capacitar expo-

sitores de alimentos na praça de alimentação 

da Feira de Ponta de Estoque da ACIM (Asso-

ciação Comercial e Empresarial de Maringá) 

- a maior do sul do país e por onde passam 

300 mil pessoas em julho de cada ano. Os ex-

positores recebem orientações quanto aos 

procedimentos de higiene, visando garantir a 

segurança dos alimentos e proteção da saúde 

do consumidor, além de evitar prejuízos eco-

nômicos decorrentes de perdas de matéria-

-prima e nutrientes.

Mais de 50 expositores foram tre-
inados, impactando assim milhares 
de pessoas que visitam a feira.

More than 50 exhibitors were 
trained, thus impacting thousands 
of people who visit the fair.
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YELLOW SEPTEMBER
SETEMBRO AMARELO

A group of 11 volunteer dentistry students 

from the UniCesumar campus in Curitiba (PR) 

went to the urban indigenous village Kakané 

Porã to participate in oral health orientation 

activities aimed at indigenous residents of the 

village located in the metropolitan region of 

Curitiba. Aldeia Kakané Porã is multi-ethnic 

and was created to house families of three 

indigenous tribes: guaranis, xetás and cain-

gangues. It currently houses 35 families. “Ka-

kané Porã” means “good fruit of the land”.

On September 29, students from psychology, 

nursing and nutrition courses in partnership 

with the mental health services of the munic-

ipality of Ponta Grossa carried out preventive 

guidance on suicide and health care at the 

Parque Ambiental.

Um grupo de 11 alunos voluntários de Odon-

tologia do campus da UniCesumar em Curiti-

ba (PR) foi até à aldeia indígena urbana Kakané 

Porã para participar de atividades de orienta-

ção em saúde bucal direcionada a indígenas 

moradores da aldeia localizada na região me-

tropolitana de Curitiba. A Aldeia Kakané Porã 

é multiétnica e foi criada para abrigar famí-

lias de três tribos indígenas: guaranis, xetás e 

caingangues. Atualmente abriga 35 famílias. 

“Kakané Porã” significa “fruto bom da terra”.

No dia 29 de setembro os alunos dos cursos 

de psicologia, enfermagem e nutrição em 

parceria com os serviços de saúde mental do 

município de Ponta Grossa realizaram no Par-

que Ambiental orientações preventivas sobre 

suicídio e cuidado com a saúde.

150 pessoas impactadas150 people reached

PINK OCTOBER
OUTUBRO ROSA 
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FIRST “UNICESUMAR CITIZENSHIP” IN 
PONTA GROSSA
PRIMEIRA UNICESUMAR CIDADANIA EM PONTA 
GROSSA

Em Ponta Grossa (PR), estudantes dos cursos 

de enfermagem e nutrição da UniCesumar, 

junto com o Siemaco e os profissionais da 

Secretaria de Saúde, realizaram no dia 18 de 

outubro uma blitz de conscientização sobre 

o câncer de mama, promovendo orientações 

sobre diagnóstico precoce e tratamento. 

100 pessoas impactadas

100 pessoas impactadas

100 people reached

100 people reached

Event held in reference to the 196 years of the 

municipality of Ponta Grossa. Where 30 stu-

dents from courses in the health, exact and 

human and social fields applied carried out 

various activities with the community, pro-

viding services such as: curriculum develop-

ment, supervised tooth brushing, hair hydra-

tion, storytelling, etc.

In Ponta Grossa (PR), students of Nursing and 

Nutrition courses at UniCesumar, along with 

Siemaco and professionals from the Health 

Department, held on October 18 a breast can-

cer awareness blitz, promoting guidelines on 

early diagnosis and treatment.

Evento realizado em alusão aos 196 anos do 

município de Ponta Grossa. Onde 30 alunos 

dos cursos da área de saúde, de exatas e de 

humanas e sociais aplicadas realizaram ativi-

dades diversas junto à comunidade, prestan-

do serviços como: elaboração de currículos, 

escovação dental supervisionada, hidratação 

capilar, contação de histórias, etc.
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POPULAR RESTAURANT
RESTAURANTE POPULAR

LIFE SEED PROJECT
PROJETO SEMENTE DE VIDA

+50 PESSOAS IMPACTADAS

100 novos potenciais 
cadastrados  

50+ PEOPLE REACHED

100 new potential donors 
registered

During the week to commemorate the day 

of the nutritionist, the students of the Ponta 

Grossa nutrition course went to the Popular 

Restaurant in the city and instructed those 

present on the importance of consuming fruit 

and reducing sugar intake. The objective was 

to make them aware of the importance of 

maintaining a healthy diet.

On World Blood Donor Day, June 14, academ-

ics from UniCesumar in Ponta Grossa and 

UEPG joined forces to register new bone mar-

row donors, with the presence of the city’s 

Hemonúcleo.

Na semana em comemoração ao dia do nu-

tricionista, os alunos do curso de nutrição 

de Ponta Grossa foram ao Restaurante Po-

pular da cidade e orientaram os presentes 

sobre a importância do consumo de frutas e 

da redução da ingestão de açúcar. O objetivo 

foi conscientizá-los sobre a importância de 

manter uma alimentação saudável.

No Dia Mundial do Doador de Sangue, 14 de 

junho, acadêmicos da UniCesumar de Ponta 

Grossa e da UEPG uniram forças para cadas-

trar novos doadores de medula óssea, com a 

presença do Hemonúcleo da cidade.
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ATTENTION TO THE ORAL HEALTH OF THE STUDENTS 
OF THE NORTH PARANAENSE ASSOCIATION OF 
REHABILITATION
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL DOS ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO
NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO

NURSING COURSE PROMOTING HEALTH IN THE 
COMMUNITY
CURSO DE ENFERMAGEM PROMOVENDO SAÚDE NA 
COMUNIDADE

The project promotes educational oral hy-

giene actions in students of the Association 

of Northern Paranaense of Rehabilitation 

(ANPR) - Maringá. It also performs the diag-

nosis of the oral health situation of the pop-

ulation, through the prevalence of caries dis-

ease, through the CPO-D and CEO-D index, 

and identification of oral hygiene using the 

Modified Oral Hygiene Index (IHO-M).

The objective of the project is to plan, orga-

nize and participate in internal and external 

actions with the provision of health services 

O projeto promove ações educativas de higie-

ne bucal em alunos da Associação do Norte 

Paranaense de Reabilitação (ANPR) – Maringá. 

Realiza também o diagnóstico da situação da 

saúde bucal da população, por meio da pre-

valência da doença cárie, por meio do índice 

CPO-D e CEO-D, e identificação da higiene 

oral utilizando o Índice de Higiene Oral – Mo-

dificado (IHO-M).

 O objetivo do projeto é planejar, organizar e 

participar de ações internas e externas com 

prestação de serviços na área de saúde às co-

90 alunos atendidos90 students reached
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NURSING COURSE PROMOTES WORKER’S 
HEALTH IN COMPANIES
CURSO DE ENFERMAGEM PROMOVE A SAÚDE DO 
TRABALHADOR NAS EMPRESAS

The project aims to promote educational ac-

tions on workers’ health during the Accident 

Prevention Week (SIPATs) in companies.

O projeto tem como objetivo promover ações 

educativas em saúde do trabalhador na Se-

mana de Prevenção de Acidentes (SIPATs) nas 

empresas.

to communities. Among the services per-

formed in 2019 are:

• Medical care to the participants of the 3rd 

Sarandi Race: 50 reached

• Pink October at Lar dos Velhinhos: 20 elderly 

reached

• Provision of Services to the Paiçandu Com-

munity, with blood pressure and capillary 

blood glucose measurements and guidelines 

aimed at health promotion: 200 visits.

• RCP DAY in Sarandi: 50 reached.

Total: 320 + people reached

munidades. Entre os serviços realizados em 

2019, estão:

• Atendimento aos participantes 3ª Corrida de 

Sarandi: 50 atendimentos

• Outubro Rosa no Lar dos Velhinhos: 20 aten-

dimentos a idosos

• Prestação de Serviços à Comunidade de 

Paiçandu, com atendimentos de aferição de 

pressão arterial e glicemia capilar e orien-

tações voltadas à promoção da saúde: 200 

atendimentos.

• RCP DAY em Sarandi: 50 atendimentos.

Total: + de 320 atendimentos

In 2019,
125 medical care were made to 
companies in Maringá

Em 2019,
foram realizados 125 atendimentos 
em empresas de Maringá
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HEALTH ACTION (BIOMEDICINE AND NUTRITION)
AÇÃO EM SAÚDE (BIOMEDICINA E NUTRIÇÃO)

UNICESUMAR ENCOURAGES BONE MARROW DONATION
UNICESUMAR INCENTIVA A DOAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA

The UniCesumar campus in Londrina carried 

out several actions in the health area in fa-

vor of the population, such as blood pressure 

measurement, capillary glucose measure-

ment, BMI determination, waist circumfer-

ence measurement and specialized care to 

answer the existing doubts. Attendances were 

made during class breaks on campus and also 

at companies Vikstar and Gulosina and at the 

Centro de Convivência do Idoso, also in line 

with the Pink October campaign.

In this way, UniCesumar provides practical ed-

ucation to our students, as well as approach-

es the community with knowledge and soli-

dary service.

UniCesumar launched the AMO Campaign, to 

encourage bone marrow donation. In Mar-

ingá, blood center professionals were at the 

institution to perform blood tests and do-

nor registration. The action was open to the 

public, focusing on employees and students. 

O campus da UniCesumar em Londrina rea-

lizou diversas ações na área de saúde em fa-

vor da população, como aferição de pressão, 

dosagem de glicose capilar, determinação de 

IMC, medida de circunferência abdominal e 

atendimento especializado para sanar as dú-

vidas existentes. Os atendimentos foram fei-

tos nos intervalos de aula no campus e tam-

bém nas empresas  Vikstar e Gulosina e no 

Centro de Convivência do Idoso, em sintonia 

também com a campanha do Outubro Rosa. 

Dessa forma, a UniCesumar oportuniza ensino 

prático aos nossos alunos, bem como aproxi-

ma-se da comunidade com conhecimento e 

serviço solidário.

A UniCesumar lançou a Campanha AMO, 

para incentivar a doação de medula ós-

sea. Em Maringá, profissionais do hemo-

centro estiveram na instituição para reali-

zar testes sanguíneos e o cadastramento 

dos doadores. A ação foi aberta ao públi-

co, com foco nos colaboradores e alunos. 

300 pessoas beneficiadas
4 ações realizadas

300 people benefited
4 actions made
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ORCHESTRA AND STUDENTS PROMOTE HEALTH 
ACTIONS IN LONDRINA
ORQUESTRA E ALUNOS PROMOVEM AÇÕES DE SAÚDE EM 
LONDRINA

A little of the memorable presentation of the 

Philharmonic Orchestra of UniCesumar in 

Londrina, the Biomedicine and Nutrition stu-

dents of the institution also did their part in 

order to serve the population: they developed 

actions such as pressure measurement, BMI 

determination and abdominal circumference 

measurement. Available to the public, UniCe-

sumar bikes were also used to teach cycling to 

women.

Um pouco da memorável apresentação da Or-

questra Filarmônica da UniCesumar em Lon-

drina, os alunos de Biomedicina e Nutrição da 

instituição também fizeram a sua parte com 

o objetivo de atender a população: desen-

volveram ações como aferição de pressão, 

determinação de IMC e medida de circunfe-

rência abdominal. Disponíveis ao público pre-

sente, as bicicletas da UniCesumar também 

foram utilizadas para o ensino da modalidade 

ciclística às mulheres.

100 beneficiados diretos
10 alunos envolvidos

• 150 CADASTROS REALIZADOS NO 
REGISTRO NACIONAL DE DOADORES 
DE MEDULA ÓSSEA EM MARINGÁ

100 people directly benefited
10 students involved

• 150 REGISTRATIONS CARRIED 
OUT AT THE NATIONAL REGISTRY 
OF BONE MARROW DONORS

 

On the other campuses (Curitiba, Ponta Grossa 

and Londrina), campaign participants were also 

encouraged and oriented to go to the blood 

center of the respective municipality to regis-

ter.

 

Nos outros campi (Curitiba, Ponta Grossa 

e Londrina), os participantes da campanha 

também foram incentivados e orientados 

a irem até o hemocentro do respectivo 

município para realizarem o cadastra-

mento.
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PHARMACEUTICAL ACTION FOR THE RATIONAL 
USE OF MEDICINES
AÇÃO FARMACÊUTICA PARA O USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS

ZERO HEPATITIS - WORLD CAMPAIGN FOR 
HEPATITIS DIAGNOSIS AND PREVENTION
HEPATITE ZERO – CAMPANHA MUNDIAL DE DIAGNÓSTICO 
E PREVENÇÃO DA HEPATITE

Brazil is the seventh country that consumes 

the most drugs in the world. However, due to 

the great risks to human health and the en-

vironment, the disposal of medicines must be 

done at specific collection points, to be later 

sent to the environmentally correct final des-

tination.

UniCesumar carried out an action on the im-

portance of pharmaceutical guidance regard-

ing the rational use and storage and disposal 

of medicines.

O Brasil é o sétimo país que mais consome 

medicamentos no mundo. Porém, devido aos 

grandes riscos à saúde humana e ao meio am-

biente, o descarte de medicamentos deve ser 

feito em pontos de coleta específicos, para 

serem posteriormente encaminhados à des-

tinação final ambientalmente correta.

A UniCesumar realizou uma ação sobre a im-

portância da orientação farmacêutica quanto 

ao uso racional e armazenamento e descarte 

de medicamentos.

33 quilos de medicamentos 
vencidos recolhidos
563 alunos colaboraram

33 kilos of expired medication 
collected
563 students collaborated



52

Sharing Information on Progress 2019

EDUCATION THAT TRANSFORMS -
HAITI MISSION
EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA - MISSÃO HAITI

Action developed by the Rotary Club in part-

nership with the Pharmacy course of UniCe-

sumar in Parque do Ingá in Maringá. During 

the campaign, our students took exams and 

guided the population on the importance of 

seeking a diagnosis at the right time, since 

hepatitis C is a chronic disease, and can be si-

lent.

“Educação que Transforma” (Education that 

Transforms) is a program of the International 

Office of UniCesumar that, through humani-

tarian trips, provides students and professors 

with experiences of integral and humanizing 

training, applying in real and needy contexts 

the technical knowledge acquired in their re-

spective courses.

The first edition of the project took place in 

August 2019 and the destination country was 

Haiti. 13 medical students participated in the 

Ação desenvolvida pelo Rotary Club em par-

ceria com o curso de Farmácia da UniCesu-

mar no Parque do Ingá de Maringá. Durante a 

campanha, nossos alunos realizaram exames 

e orientaram a população sobre a importân-

cia de buscar o diagnóstico no tempo correto, 

já que a hepatite C é uma doença crônica, e 

pode ser silenciosa.

O “Educação que Transforma” é um programa 

do Departamento de Relações Internacio-

nais da UniCesumar que, por meio de viagens 

humanitárias, proporciona a discentes e do-

centes experiências de formação integral e 

humanizadora, aplicando em contextos reais 

e carentes o conhecimento técnico adquirido 

em seus respectivos cursos.

A primeira edição do projeto aconteceu em 

agosto de 2019 e o país de destino foi o Haiti. 

13 alunos do curso de Medicina participaram 

• de 200 exames realizados

22 pessoas formaram a equipe de 
trabalho 
13 alunos de Medicina participaram 

• 200 exams performed

22 people were part of
the team
13 medical students participated
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trip. In the capital Port-au-Prince, medical 

care was provided to children from differ-

ent orphanages. The visits included a general 

inspection of the state of health and an eye 

exam. Glasses, medicine, clothes, toys and 

personal hygiene kits were donated. In ad-

dition to the orphanages, an adult literacy 

school was also visited.

da viagem. Na capital Porto Príncipe, foram 

realizados atendimentos médicos a crianças 

de diferentes orfanatos. Os atendimentos 

incluíam vistoria geral do estado de saúde 

e exame de vista. Foram doados óculos, re-

médios, roupas, brinquedos e kits de higiene 

pessoal. Além dos orfanatos, uma escola de 

alfabetização de adultos também foi visitada.

André’s Orphanage

Rona Mine Orphanage

New Horizon Home Orphanage

Lizon Orphanage

ALFANA (Alfabetizasyon Adilt Nasyon 

Ayisyen - Adult Literacy of the Haitian 

Nation)

Canaan Orphanage

Special Children Orphanage

Number of donations:
- Clothes: 150kg

- Remedies and supplements: 600

-Hygiene kits (soap, toothbrush and 

toothpaste): 150

Orfanato do André

Orfanato Rona Mine

Orfanato New Horizon Home

Orfanato Lizon

ALFANA (Alfabetizasyon Adilt Nasyon 

Ayisyen – Alfabetização de Adultos da 

Nação Haitiana)

Orfanato Canaã

Orfanato de Crianças Especiais

Quantidade de doações:
-Roupas: 150kg

-Remédios e suplementos: 600

-Kits de higiene (Sabonete, escova e 

pasta de dente): 150

7 entities were helped:

234 children and elderly 
reached

Foram atendidas 7 entidades:

234 crianças e idosos 
impactados
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SELECTION
Dissemination of collective marriage 

on social media, psychosocial interview 

with the couple and meeting with cho-

sen couples with general guidelines of 

the Project

THEOLOGICAL GUIDELINES
Wedding Training with the NAI team 

(Núcleo de Apoio Integral - Integral Sup-

port Team)

SELEÇÃO
Divulgação do casamento coletivo nas 

redes sociais, entrevista psicossocial 

com os noivos e reunião com casais 

escolhidos com orientações gerais do 

Projeto

ORIENTAÇÕES TEOLÓGICAS
Curso de Noivos com a equipe do NAI 

(Núcleo de Apoio Integral)

COLLECTIVE WEDDING
CASAMENTO COLETIVO 

In 2019 UniCesumar promoted the collective 

wedding. Seven couples participated in the 

action, who underwent psychosocial inter-

views and were selected for the project. Af-

ter that, the couple participated in several 

workshops with students and professionals 

in the areas of Law, Psychology, Social Work 

and Theology, who worked on the spheres 

that involve marriage. In addition, the brides 

received personalized attention from the stu-

dents of the Fashion course, who developed 

tailored dresses for the big day.

Em 2019 a UniCesumar promoveu o casamen-

to coletivo. Participaram da ação 7 casais, que 

passaram por entrevistas psicossociais e fo-

ram selecionados para o projeto. Após isso, os 

noivos participaram de diversos workshops 

com alunos e profissionais das áreas de Direi-

to, Psicologia, Serviço Social e Teologia, que 

trabalharam as esferas que envolvem o casa-

mento. Além disso, as noivas tiveram atendi-

mento personalizado dos alunos do curso de 

Moda, que desenvolveram vestidos sob me-

dida para o grande dia.
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SOCIAL TRAINING AND LEGAL 
GUIDELINES
- Lecture with Social Service staff on 

Public Policies

- Lecture meeting with the Law Team 

with legal guidelines on marriage

- Parenting Workshop

DRESS CONFECTION
Making sustainable dresses by the Fash-

ion course team

CAPACITAÇÃO SOCIAL E ORIENTA-
ÇÕES JURÍDICAS
- Palestra com equipe do Serviço Social so-

bre Políticas Públicas

- Palestra encontro com Equipe do Direito 

com orientações jurídicas sobre o casamen-

to  

- Oficina de Parentalidade

CONFECÇÃO DE VESTIDO
Confecção dos vestidos sustentáveis pela 

equipe do curso de Moda 

Training of social agents belonging to social 

movements or organizations with little or 

no structure through a partnership between 

GRPCOM Institute, SASC and UniCesumar. 

The direct involvement of the Management 

Courses of Third Sector Organizations and 

Public Management enable articulation, dia-

logue and collective construction.

Capacitação de agentes sociais pertencentes 

a movimentos sociais ou organizações pouco 

ou nada estruturadas por meio de parceria 

entre Instituto GRPCOM, SASC e UniCesumar. 

O envolvimento direto dos cursos de Gestão 

das Organizações do Terceiro Setor e Gestão 

Pública viabilizam a articulação, diálogo e 

construção coletiva.

7 couples
300 people attending the 
ceremony

7 casais 
300 pessoas presentes 
na cerimônia 

SOCIAL GESTA
GESTA SOCIAL 
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OBJECTIVE OF SOCIAL GESTA
Strengthen social movements and initiatives, 

providing conditions for the development 

and formalization of their practices, with a 

view to taking them out of informality and 

improving their working conditions.

OBJETIVO DO GESTA SOCIAL
Fortalecer iniciativas e movimentos sociais, 

dando condições para o desenvolvimento e 

formalização de suas práticas, com vistas a 

tirá-los da informalidade e melhorando as 

suas condições de funcionamentos.

8 meetings with NGOs held in 2019

122 trained people

40 social initiatives and civil society orga-

nizations involved from Maringá, Londrina 

and their metropolitan regions

8 encontros com ONGs realizados em 2019

122 pessoas capacitadas

40 iniciativas sociais e organizações da 

sociedade civil de Maringá, Londrina e suas 

regiões metropolitanas envolvida

UniCesumar mobilized all centers in Brazil and 

on-site campuses for the Day to Donate, a 

major worldwide movement to promote the 

practice of donation in Brazil, involving gov-

ernments, companies, NGOs and individuals.

A UniCesumar mobilizou todos os polos do 

Brasil e os campi presenciais para o Dia de 

Doar, um grande movimento mundial de pro-

moção da prática de doação no Brasil, envol-

vendo governos, empresas, ONGs e pessoas 

físicas.

4 UniCesumar campuses mobilized

18,348 thousand actions carried out 
by UniCesumar Distance Education 
students across Brazil

+ 150 kg of food and diapers

4 campi da UniCesumar mobilizados

18.348 mil ações realizadas pelos 
alunos da UniCesumar EAD em todo 
Brasil

+ de 150 kg de alimentos e Fraldas 

DAY TO DONATE: UNICESUMAR PARTICIPATES IN 
NATIONAL MOBILIZATION
DIA DE DOAR: UNICESUMAR PARTICIPA DE MOBILIZAÇÃO 
NACIONAL
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In the celebration of Easter, UniCesumar vis-

ited children’s spaces and took joy, solidarity 

and organized conversation circles to explain 

the true meaning of Easter. Playing with var-

ious recreational activities rescued the es-

sence of the child’s imagination and creativ-

ity. At the end, donations were distributed, 

such as: chocolates, chocolates and sweets.

Solidary Prank 2019 mobilized the new stu-

dents of UniCesumar to carry out solidarity 

Na celebração da Páscoa, a UniCesumar visi-

tou espaços infantis e levou alegria, solida-

riedade e organizou rodas de conversa para 

explicar o verdadeiro sentido da páscoa. Brin-

cadeiras com diversas atividades lúdicas res-

gataram a essência do imaginário da criança 

e sua criatividade. Ao final, foram distribuídas 

doações tais como: bombons, chocolates e 

doces.

O Trote Solidário 2019 mobilizou os novos 

alunos da UniCesumar a realizar atividades 

SOLIDARY EASTER
PÁSCOA SOLIDÁRIA

SOLIDARY PRANK
TROTE SOLIDÁRIO

02 DISTANCE EDUCATION HUBS
PARTICIPATED
85 PEOPLE INVOLVED

02 POLOS EAD PARTICIPARAM 

85 PESSOAS ENVOLVERAM-SE
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“Warming lives, dressing hearts”. This was the 

theme of the clothing campaign of Colégio 

Novo Mundo and the distance education hub 

of UniCesumar in Goioerê. In addition to it, 

other UniCesumar hubs are also leading win-

ter clothing campaigns:

• Collection point for the Provopar de Campo 

Mourão-PR clothing campaign.

• Warm clothing campaign at the UniCesu-

mar Distance Education Hub UniCesumar in 

Caetité - BA

“Aquecendo vidas, vestindo corações”. Esse 

foi o tema da campanha do agasalho do Colé-

gio Novo Mundo e o polo EAD da UniCesumar 

de Goioerê. Além dele, outros polos da Uni-

Cesumar também se lideram campanhas do 

agasalho: 

• Ponto de arrecadação da campanha do aga-

salho da Provopar de Campo Mourão -PR.

• Campanha de agasalho no Polo EAD UniCe-

sumar de Caetité - BA

• Campanha de agasalho no Polo EAD UniCe-

sumar de Itapecerica da Serra - SP

WINTER CLOTHING CAMPAIGN
CAMPANHA DO AGASALHO

41 hubs participated
860 students involved
1,902 external participants
2,762 was the total number 
of participants

41 polos participantes
860 alunos envolvidos
1.902 participantes externos
2.762 foi o total de
participantes

activities and care for people with disabilities. 

Among the actions taken: collection of dia-

pers and delivery of aesthetic products to the 

mothers of the community served; develop-

ment of citizen awareness with “capoterapia” 

(Dance and music activity linked to capoeira) 

and puppet theater, in order to strengthen the 

companion of the citizen with cerebral palsy. 

In addition, other activities of social impact 

and involvement with the community were 

carried out, with recreation by NGOs, lectures 

and collection of donations.

solidárias e atendimento a pessoas com de-

ficiência. Entre as ações realizadas: arreca-

dação de fraldas e entrega de produtos esté-

ticos para as mães da comunidade atendida; 

desenvolvimento da consciência cidadã com 

a “capoterapia” (Atividade de dança e música 

ligada a capoeira) e teatro de fantoches, de 

modo a fortalecer o acompanhante do cida-

dão com paralisia cerebral. Além disso, foram 

realizadas outras atividades de impacto so-

cial e envolvimento com a comunidade, com 

recreação em ONGs, palestras e coleta de 

doações.
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• Warm clothing campaign at the UniCesumar 

Distance Education Hub in Itapecerica da Ser-

ra - SP

The campaign also contributes to the training 

of sensitive, critical and committed students 

to the transformation of reality, stimulating 

solidarity with UniCesumar in various parts of 

the country.

The objective of this initiative is to provide the 

academic with the daily professional experi-

ence of the designer regarding the creation of 

a garment, its development, material, com-

position, as well as the adaptation of reusable 

materials for production.

A campanha também contribui para a forma-

ção de alunos sensíveis, críticos e compro-

metidos com a transformação da realidade, 

estimulando a solidariedade a UniCesumar 

em várias partes do país. 

O objetivo da iniciativa é proporcionar ao aca-

dêmico a vivência cotidiana profissional do 

designer no que tange a criação de uma peça 

de vestuário, seu desenvolvimento, material, 

composição, assim como a adaptação de ma-

teriais reutilizáveis para a produção.

120 PARTICIPANTS
2,000 CLOTHES DONATED

120 PARTICIPANTES 
2.000 PEÇAS DE ROUPAS DOADAS 

BEING SOLIDARY IS FASHION
FASHION É SER SOLIDÁRIO
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Volunteer Dentistry and Veterinary Medicine 

students from Curitiba came together to par-

ticipate together in the project called “Bath 

of the Heart” of the Curitiba NGO Heating 

Up Hearts. The project aimed to improve the 

quality of life of people on the streets, offering 

them a decent bath, food and clean clothes.

The project has a trailer with two bathing 

cabins and runs weekly neighborhoods in Cu-

ritiba where there is a greater presence of 

people on the street. In addition to contrib-

uting to personal hygiene, bathing creates 

a feeling of comfort and well-being for the 

population served. Volunteer students from 

Alunos voluntários de Odontologia e Medici-

na Veterinária de Curitiba se uniram para par-

ticipar juntos do projeto chamado “Banho do 

Coração” da ONG curitibana Aquecendo Co-

rações. O projeto teve como objetivo de me-

lhorar a qualidade de vida de pessoas que se 

encontram em situação de rua, oferecendo a 

elas banho digno, alimentação e roupas lim-

pas.

O projeto tem um trailer com duas cabines de 

banho e percorre semanalmente bairros de 

Curitiba onde há maior presença de pessoas 

em trajetória de rua. Além de contribuir para 

a higiene pessoal, o banho gera a sensação 

• 1,300 clothing made throughout 
Brazil

27 participating hubs
71 students involved
821 external participants
892 total people impacted

•de 1.300 peças confeccionadas em 
todo o Brasil

27 polos participantes
71 alunos envolvidos 
821 participantes externos
892 pessoas impactadas, no total

GOOD BATH – Curitiba Campus
BANHO DO BEM – Campus Curitiba
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the Dentistry and Veterinary Medicine cours-

es carry out a social impact action, comple-

menting the project with the installation of a 

brush brush and a place for dental evaluation 

and care for dogs, which usually accompany 

the homeless. The volunteers dedicate them-

selves to the action, providing guidance on 

oral hygiene, clinical evaluation and donation 

of hygiene kits to those assisted, as well as 

examining and treating the animals that ac-

company them.

The objective is to promote the training of ac-

ademics and professionals in the third sector 

through lectures and training. Partnership 

between Instituto AOCP, SASC, AMOSC and 

UniCesumar.

de conforto e bem-estar para a população 

atendida. Os alunos voluntários dos cursos de 

Odontologia e Medicina Veterinária realizam 

ação de impacto social, complementando o 

projeto com a instalação de um escovódro-

mo e um local para avaliação odontológi-

ca e atendimento aos cães, que geralmente 

acompanham os moradores de rua. Os vo-

luntários se dedicam à ação, prestando orien-

tações em higiene bucal, avaliação clínica e 

doação de kits de higiene para os assistidos, 

bem como examinando e tratando os animais 

que os acompanham.

O objetivo é promover a capacitação de aca-

dêmicos e profissionais do terceiro setor por 

meio de palestras e treinamentos. Parceria 

entre Instituto AOCP, SASC, AMOSC e UniCe-

sumar.

36 UNICESUMAR’S VOLUNTEERS
  + 50 ACTIONS DEVELOPED BY 
UNICESUMAR BETWEEN DENTAL 
SERVICE, CLINICS AND GUIDANCE.

36 VOLUNTÁRIOS DA UNICESUMAR
 + DE 50 AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA 
UNICESUMAR ENTRE ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO, CLÍNICOS E 
ORIENTAÇÕES.

CAPACITA OSC - TRAINING CYCLE FOR 
CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
CAPACITA OSC-CICLO DE CAPACITAÇÃO PARA 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
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The project, which started in 2018, has so far 

directly reached 471 people from around 120 

civil society organizations in Maringá, Londri-

na and their metropolitan regions.

4th edition - 31 participants - Workshop on 

project design and fundraising

5th edition - 83 participants - Training in 

Communication and Marketing for the Third 

Sector.

The project “Naninhas do Bem” is developed 

within the internal internship discipline of the 

face-to-face fashion course and aims to use 

small pieces of fabric, which could be discard-

ed, taking advantage of them in making blan-

kets, thus working with students the concept 

sustainability and social bias.

The blankets were delivered to the communi-

ty São Francisco - Pastoral da Criança. Each 

year the project delivers to a different com-

munity in order to help several children and 

expand the action.

70 blankets distributed to 70 children

O projeto, que foi iniciado em 2018, atingiu de 

maneira direta até o momento 471 pessoas de 

cerca de 120 organizações da sociedade civil 

de Maringá, Londrina e suas regiões metropo-

litanas.

4a edição - 31 participantes - Oficina sobre 

Elaboração de projetos e sua captação de re-

cursos

5a edição - 83 participantes - Capacitação em 

Comunicação e Marketing para o Terceiro Se-

tor.

O projeto “Naninhas do Bem” é desenvolvi-

do dentro da disciplina de estágio interno do 

curso de moda presencial e tem por finalidade 

utilizar de pequenos pedaços de tecidos, que 

poderiam ser descartados, aproveitando-os 

na confecção de naninhas, trabalhando assim 

com alunos o conceito de sustentabilidade e 

o viés social. 

As naninhas foram entregues na comunidade 

São Francisco - Pastoral da Criança.  Cada ano 

o projeto faz suas entregas em uma comuni-

dade diferente como forma de ajudar várias 

crianças e expandir a ação.

70 naninhas distribuídas para 70 crianças

NANINHAS DO BEM
NANINHAS DO BEM
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Multidisciplinarity is part of the activities de-

veloped at UniCesumar, which has contrib-

uted to a series of joint actions between the 

Institution’s courses. Thinking about it, the 

students of Administration, Fashion and Man-

agement Processes came together for a good 

cause: social responsibility. Products were 

made to be delivered to social institutions.

The items that were made: naninhas (Pastoral 

da Criança de Maringá), vests (Lar Esperança 

de Sarandi), pajamas (Voluntários do Bem, in 

partnership with Santo Cura D’ars Paiçandu 

Church), a turbaned cap (Hospital do Câncer 

de Maringá), football uniforms (Marcel Tuc-

ci Project), sheets (MAREV) and mats (Sopão 

Maringá).

A multidisciplinaridade faz partes ativida-

des desenvolvidas na UniCesumar, o que tem 

contribuído para uma série de ações conjun-

tas entre os cursos da Instituição. Pensando 

nisso, os alunos de Administração, Moda e 

Processos Gerenciais se uniram em prol de 

uma boa causa: a responsabilidade social. 

Foram confeccionados produtos para serem 

entregues para as instituições sociais

Os itens que foram confeccionados: naninhas 

(Pastoral da Criança de Maringá), coletes (Lar 

Esperança de Sarandi), pijamas (Voluntários 

do Bem, em parceria com a Igreja Santo Cura 

D’ars Paiçandu), touca com turbante (Hospi-

tal do Câncer de Maringá), uniformes de fute-

bol (Projeto Marcel Tucci), lençóis (MAREV) e 

colchonetes (Sopão Maringá).

MULTIDISCIPLINARY ACTION
AÇÃO MULTIDISCIPLINAR 

300 products made
7 entities benefited by donations

300 produtos confeccionados
7 entidades beneficiadas pelas 
doações 
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The On-site Fashion Course developed a proj-

ect aimed at creating sweatshirts to be do-

nated to elderly people who are residing in 

long-term institutions.

• 130 CLOTHING DISTRIBUTED TO THE ELDERLY

The objective is to promote actions in the 

community in order to disseminate the SDGs 

and their goals, through lectures and the-

aters, working in an interactive and playful 

way. In addition, the project also teaches how 

to develop and disseminate support material 

for the dissemination of the SDGs.

O Curso de Moda Presencial desenvolveu um 

projeto teve como finalidade a criação  de 

moletons para serem doados para idosos que 

se encontram residindo em instituições de 

longa permanência.

• DE 130 AGASALHOS DISTRIBUÍDOS PARA 

IDOSOS 

O objetivo é promover ações na comunidade 

a fim de disseminar os ODS e suas metas, por 

meio de palestras e teatros, trabalhando de 

forma interativa e lúdica.  Além disso, o pro-

jeto também ensina como elaborar e divulgar 

material de apoio para divulgação das ODS.

1.200 pessoas envolvidas com as atividades 

WINTER CLOTHING FOR THE ELDERLY
AGASALHOS PARA A 3ª IDADE

SDG IN THE COMMUNITY
ODS NA COMUNIDADE
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1,200 people involved in the activities

• 120 activities dedicated to the dissemination 

of the SDGs

This project aimed to provide students with 

knowledge of the elements related to living 

conditions, both at work and in health, as well 

as in the family life of women who collect re-

cyclable materials, cooperatives in the mu-

nicipality of Maringá.

• de 120 de atividades dedicadas à dissemina-

ção das ODS

Esse projeto teve como objetivo proporcionar 

aos alunos o conhecimento dos elementos 

relacionados às condições de vida, tanto no 

trabalho e saúde, quanto na vida familiar de 

mulheres catadoras de materiais recicláveis, 

cooperativadas do município de Maringá.

LIFE, WORK AND HEALTH CONDITIONS OF WOMEN 
COLLECTORS OF RECYCLABLE MATERIALS IN 
COOPERATIVES OF MARINGÁ-PR
CONDIÇÕES DE VIDA, TRABALHO E SAÚDE DE MULHERES 
CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM
COOPERATIVAS DE MARINGÁ-PR

20 women waste pickers were 
interviewed

20 mulheres catadoras de material 
reciclado foram entrevistadas  

“ACTION THAT FEEDS”: FOOD DONATION AND 
NUTRITIONAL GUIDANCE
“AÇÃO QUE ALIMENTA”: DOAÇÃO DE ALIMENTOS E
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL
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The campaign consists of donating food to 

families of recyclable collectors of the co-

operatives in Maringá who are in a situation 

of economic vulnerability. Professors and 

students from UniCesumar’s Strictu Sen-

su postgraduate courses were mobilized, in 

particular from the Master and Doctorate in 

Health Promotion, the Masters in Knowledge 

Management and Clean Technologies, Gradu-

ation in Social Work and employees of UniCe-

sumar Empresarial. The campaign extended 

throughout August 2019.

23 baskets that were distributed to recyclable 

collectors from cooperatives in Maringá

In the Legal Clinics of the Law course, law 

students from the 2nd to the 8th semester, 

provide assistance to the beneficiary, identify 

the legal problem among the facts presented, 

analyze the specific case, carry out legal re-

search, and when providing feedback to the 

beneficiary, they point out of a multi-process 

system. Law students at UniCesumar have ac-

cess to RAD (Alternative Dispute Resolution) 

A campanha consiste na doação de alimentos 

para famílias de coletores de recicláveis das 

cooperativas de Maringá que se encontram 

em situação de vulnerabilidade econômi-

ca. Foram mobilizados docentes e discentes 

dos cursos de pós-graduação Strictu Sensu 

do UniCesumar, em especial do Mestrado e 

Doutorado em Promoção da Saúde, dos Mes-

trados em Gestão do Conhecimento e Tecno-

logias Limpas, Graduação em Serviço Social e 

colaboradores do UniCesumar Empresarial. A 

campanha se estendeu durante todo o mês 

de agosto de 2019.

23 cestas básicas que foram distribuídas a 

coletores de recicláveis das cooperativas de 

Maringá 

Nas Clínicas Jurídicas do curso de Direito os 

acadêmicos de direito do 2º ao 8º semestre, 

prestam atendimento ao assistido, identifi-

cam o problema jurídico dentre os fatos apre-

sentados, analisam o caso concreto, realizam 

pesquisa jurídica, e ao prestar a devolutiva ao 

assistido, apontam diante de um sistema plu-

riprocessual. Os alunos de direito da UniCesu-

mar têm acesso à RAD (Resolução Alternativa 

LEGAL CLINICS and CEJUSC
CLÍNICAS JURÍDICAS e CEJUSC
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- the most appropriate mechanism, which 

takes into account the parties involved in the 

conflict, the type of conflict, aspects and each 

procedure such as financial cost, speed, con-

fidentiality, maintaining relationships, pro-

cedural flexibility, feasibility of the solution, 

spontaneous performance of the result and 

recurrence, as well as the competent body for 

adopting the procedure. The entire structure 

designed in the course is designed to make 

available to society professionals capable of 

carrying out work consistent with the best 

practices of justice for the common good.

The Extension Project of CEJUSC (Judicial 

Center for Conflict Solutions) at UniCesumar 

aims to offer the community solutions to con-

flicts and judicial problems in an accessible, 

simplified, fair and effective way. CEJUSC was 

designed based on the guidelines of the Na-

tional Judicial Policy for the Proper Treatment 

of Conflicts based on Resolution No. 125/2010 

of the National Council of Justice (CNJ).

Multidisciplinary Activities

The project develops multidisciplinary activ-

ity with students from the Master’s in Legal 

Sciences and from undergraduate courses 

in Law, Psychology, Social Work and Theol-

ogy, with the objective of evaluating family, 

children and youth, school, real estate and 

contractual conflicts. In 2019, together with 

Clínica Jurídica, the following projects were 

developed:

de Disputas) - o mecanismo mais adequado, 

que leva em consideração as partes envolvi-

das no conflito, o tipo de conflito, os aspectos 

e cada procedimento como custo financeiro, 

celeridade, sigilo, manutenção de relaciona-

mentos, flexibilidade procedimental, exequi-

bilidade da solução, adimplemento espontâ-

neo do resultado e recorribilidade, bem como 

órgão competente para a adoção do procedi-

mento. Toda a estrutura desenhada no curso 

é pensada para disponibilizar à sociedade pro-

fissionais em condições de executar um tra-

balho condizente com as melhores práticas 

da justiça para o bem comum.

O Projeto de Extensão do CEJUSC (Centro Ju-

diciário de Soluções de Conflitos) na UniCesu-

mar tem a finalidade de oferecer à comunida-

de soluções de conflitos e problemas judiciais 

de maneira acessível, simplificada, justa e efi-

caz. O CEJUSC foi desenhado a partir das di-

retrizes da política Judiciária Nacional de Tra-

tamento Adequado de Conflitos com base na 

Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). 

Atividades Multidisciplinares

O projeto desenvolve atividade multidisci-

plinares com alunos do Mestrado em Ciên-

cias Jurídicas e dos cursos de graduação em 

Direito, Psicologia, Serviço Social e Teologia, 

com o objetivo de avaliar conflitos familiares, 

infanto-juvenis, escolares, imobiliários e con-

tratuais. Em 2019, juntamente com a Clínica 

Jurídica foram desenvolvidos os seguintes 

projetos:
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Mutirão dos Planos Econômicos Verão, 
Collor e Bresser – 207 audiências

Projeto de Intervenção Familiar: pais em Paz

Casamento Coletivo – 07 casais

Audiência Pública “Brumadinho”                         
-  400 alunos envolvidos;

Mutirão de Direito de Família: 104 
audiências, 208 pessoas atendidas;

Mutirão de Conscientização à Respeito 
da Violência Escolar – 980 alunos Colégio 
Estadual de Marialva.

Mutirão de Conscientização à Respeito 
da Violência no Trânsito – 280 alunos 
envolvidos;

Projeto de Atendimento aos Imigrantes e 
Refugiados – 62 pessoas atendidas.

Economic Plans Summer, Collor and Bresser 
- 207 hearings

Family Intervention Project: Parents at 
Peace

Collective Wedding - 07 couples

Public hearing “Brumadinho”                               
- 400 students involved;

Family Law: 104 hearings, 208 people 
served;

Awareness About School Violence                        
- 980 students Marialva State School.

Awareness About Traffic Violence                      
- 280 students involved;

Project for Assistance to Immigrants and 
Refugees - 62 people reached.

1,080 MEDIATION SESSIONS

2,050 PEOPLE REACHED

550 STUDENTS INVOLVED

1.080 SESSÕES DE MEDIAÇÃO 

2.050 PESSOAS ATENDIDAS

550 ALUNOS ENVOLVIDOS

TALK SHOW - INTERGERACIONALITY 
AND AGING
TALK SHOW - INTERGERACIONALIDADE E 
ENVELHECIMENTO

The project took place in October and consist-

ed of a partnership between the institution 

and the City Hall of Londrina and the Secretar-

iat for the Elderly, where an intergenerational 

approach was intended between the elderly 

who frequent the Elderly Living Centers (CCIs) 

and the students of UniCesumar courses. Two 

O projeto ocorreu em outubro e consistiu em 

uma parceria entre a instituição e a Prefeitu-

ra de Londrina e a Secretaria do Idoso onde 

intencionou-se uma aproximação interge-

racional entre os idosos frequentadores dos 

Centros de Convivência dos Idosos (CCIs) e os 

alunos dos cursos da UniCesumar. Foram rea-
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talk shows were held on topics of interest to 

the elderly.

Subsequently, the students went to the CICs 

to develop activities together with the elder-

ly. Later, the elderly came to campus to tell 

students a little about their life stories.

Event aimed at the community of Londrina, 

whose focus was to offer new opportunities 

in the job market. UniCesumar Londrina en-

tered into a partnership with 16 large compa-

nies, with the objective of offering job vacan-

cies to the community, here at the Institution. 

To publicize this initiative, the most relevant 

media in the municipality attended, including 

live calls, impacting a large number of people 

via radio, TV and social media.

16 companies serving more than 1,500 people 

throughout the day.

lizados dois talk shows direcionados a temas 

de interesse dos idosos.

Na sequência, os alunos foram aos CCI para 

desenvolver atividades em conjunto com os 

idosos. Posteriormente, os idosos vieram ao 

campus para relatar aos alunos um pouco de 

suas histórias de vida.

Evento voltado a comunidade londrinense, 

cujo foco foi oferecer novas oportunidades no 

mercado de trabalho. A UniCesumar Londrina 

realizou uma parceria com 16 grandes empre-

sas, com o objetivo delas ofertarem vagas de 

trabalho para a comunidade, aqui na Institui-

ção. Para divulgar esta iniciativa, os meios de 

comunicação mais relevantes do município 

compareceram, inclusive com chamadas ao 

vivo, impactando uma grande quantidade de 

pessoas via rádio, TV e mídias sociais.

16 empresas atendendo a mais de 1.500 pes-

soas durante o dia todo.

360 STUDENTS INVOLVED
180 ELDERLY REACHED

360 ALUNOS ENVOLVIDOS
180 IDOSOS IMPACTADOS

EMPLOYABILITY FAIR
FEIRA DA EMPREGABILIDADE
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Employees and professors at UniCesumar in 

Curitiba joined forces to promote the Com-

munity Supper, aimed at the population in so-

cial vulnerability in Curitiba.

This was the 4th edition of the project, which 

has the support of the city. In all, about 25 

employees of the Institution were divided be-

tween preparing, transporting and serving 

the meal, with a menu inspired by the holi-

days: roasted chicken, Greek rice and typical 

Christmas flour.

Dinner was served at Expresso Solidariedade, 

an adapted bus with tables and chairs made 

available by FAS.

More than 600 people have already been 

reached by the project.

Colaboradores e professores da UniCesumar 

de Curitiba se uniram para promover a Ceia 

Comunitária, destinada à população em vul-

nerabilidade social de Curitiba.

Esta foi a 4ª edição do projeto, que tem o 

apoio da prefeitura. Ao todo, cerca de 25 fun-

cionários da Instituição foram divididos entre 

preparar, transportar e servir a refeição, com 

um cardápio inspirado nas festas de fim de 

ano: frango assado, arroz à grega e farofa tí-

pica de Natal.

O jantar foi servido no Expresso Solidarieda-

de, ônibus adaptado com mesas e cadeiras 

disponibilizado pela FAS.

Mais de 600 pessoas já foram contempladas 

pelo projeto.

CHRISTMAS DINNER - CURITIBA
CEIA DE NATAL CURITIBA

UNICESUMAR INSTITUTE
INSTITUTO UNICESUMAR

GRI 413-1
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UniCesumar’s social activities are consolidat-

ed by Instituto UniCesumar, a non-profit civil 

association, founded in March 1998, whose 

institutional mission is the development of 

social impact programs, focusing on social 

projects carried out in the local, regional and 

national community . In 2019, the work of the 

UniCesumar Institute was remodeled and en-

hanced, starting to operate in two strategic 

axes: Education and Human and Social Rights.

In the promotion and defense of human, eco-

nomic, social, cultural, educational rights, it 

plays a very important role in the local and 

regional community through its projects with 

Immigrants and Refugees, in a continuous, 

permanent and planned way, executing advi-

sory projects aimed at priority for these vul-

nerable groups, seeking strengthening, au-

tonomy and protagonism of the beneficiaries.

In the Education area, it develops projects and 

programs with an impact on education and 

on the development of the quality of teach-

ing in the municipal public system. In this way, 

the UniCesumar Institute has the general ob-

jective of developing social impact programs, 

focusing on social projects carried out in 

the local, regional and national community, 

through advisory, defense and guarantee of 

Human Rights actions, encouraging the inte-

gral development of users.

A atuação social da UniCesumar é consoli-

dada pelo Instituto UniCesumar, uma asso-

ciação civil, sem fins lucrativos, fundada em 

março de 1998, cuja missão institucional é o 

desenvolvimento de programas de impacto 

social, com foco em projetos sociais realiza-

dos na comunidade local, regional e nacional. 

Em 2019, a atuação do Instituto UniCesumar 

foi remodelada e potencializada, passando a 

atuar em dois eixos estratégicos: Educação e 

Direitos Humanos e Sociais. 

Na promoção e defesa dos direitos humanos, 

econômicos, sociais, culturais, educacionais, 

desenvolve um papel de grande importância 

na comunidade local e regional por meio dos 

seus projetos com Imigrantes e Refugiados, 

de forma continuada, permanente e planeja-

da, executando projetos de assessoramento 

voltados prioritariamente para estes grupos 

em situação de vulnerabilidade, buscando 

fortalecimento, autonomia e protagonismo 

dos beneficiários.

No eixo de Educação, desenvolve projetos 

e programas de impacto na educação e no 

desenvolvimento da qualidade de ensino da 

rede pública municipal. Deste modo, o Ins-

tituto UniCesumar tem como objetivo geral 

desenvolver programas de impacto social, 

com foco em projetos sociais realizados na 

comunidade local, regional e nacional, por 

meio de ações de assessoramento, defesa e 

garantia dos Direitos Humanos, estimulando 

o desenvolvimento integral dos usuários.

IMMIGRANT AND REFUGEE SUPPORT PROGRAM
PROGRAMA DE APOIO AOS IMIGRANTES E REFUGIADOS
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The Program to Support Immigrants and Ref-

ugees serves one of the pillars of the Institu-

tion: to promote and defend Human Rights. 

Created in 2016, its general objective is to 

assist in the process of social integration and 

to promote conditions for refugees and immi-

grants to have access to language learning, 

training and training in income generation 

and insertion in the labor market. Through the 

Support Program for Immigrants and Refu-

gees, the UniCesumar Institute works to em-

power immigrants with four areas of action 

and support:

1. Professional qualification for access 

to the labor market;

2. Access to quality higher education;

3. Legal and social assistance;

4. Portuguese course in distance learn-

ing, providing better social integration 

through the language.

The projects that make up the program 

take place according to the schedule 

established by the program’s coordina-

tors throughout the year.

O Programa de Apoio aos Imigrantes e Refu-

giados atende um dos pilares da Instituição: 

de fomento e defesa de Direitos Humanos. 

Criado em 2016, tem como objetivo geral au-

xiliar no processo de integração social e pro-

mover condições para que refugiados e imi-

grantes tenham acesso à aprendizagem do 

idioma, capacitação e treinamento em ativi-

dades de geração de renda e de inserção no 

mercado de trabalho. Por meio do Programa 

de Apoio aos Imigrantes e Refugiados, o Ins-

tituto UniCesumar atua no empoderamento 

de Imigrantes com quatro eixos de atuação e 

apoio:

1. Qualificação profissional para acesso 

ao mercado de trabalho; 

2. Acesso à educação superior de qua-

lidade; 

3. Assistência jurídica e social; 

4. Curso de português em EAD, propor-

cionando uma melhor integração social 

por meio do idioma.  

Os projetos que compõem o programa 

acontecem de acordo com calendário 

estabelecido pela coordenação do pro-

grama no decorrer do ano.

In 2019:
1,281 immigrants and refugees 
were reached by the projects 
and actions carried out 
through the immigrants and 
refugees support program

Em 2019: 
1.281 imigrantes e refugiados 
foram impactados com os projetos 
e ações realizados por meio do 
programa de apoio aos imigrantes e 
refugiados 
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Actions taken in 2019:
Curriculum development workshop

Immigrant and Refugee Day Film

Food Utilization Workshop

Repair and Sewing Course

Construction Worker Course

Legal assistance to immigrants

Launch of the Immigrant Primer

Assistance actions (donation of food and 

blankets)

Assistance to partner organizations hosting 

immigrants

Throughout 2019, UniCesumar carried out 

intense work with immigrants and refugees, 

with the aim of providing more quality of 

life, professional training and, mainly, em-

ployment and income for this population. In 

Maringá, one of the entities that assists im-

migrants is Sendas Institute, which helps ref-

ugee families with guidance, job and study 

referrals, housing and others. Throughout 

the year, UniCesumar entered into a partner-

ship with the Institute and helped on several 

fronts, such as the donation of computers, 

furniture, clothes and food.

Ações realizadas em 2019: 
Workshop de elaboração de currículos 

Cine Dia do Imigrante e Refugiado 

Oficina de Aproveitamento de alimentos 

Curso de Conserto e Costura 

Curso de Servente de Obras 

Atendimento jurídico a imigrantes 

Lançamento da Cartilha do Imigrante 

Ações assistenciais (doação de alimentos e 

cobertores) 

Assistência a organizações parceiras de 

acolhimento dos imigrantes

Ao longo do ano de 2019, a UniCesumar rea-

lizou um trabalho intenso com imigrantes e 

refugiados, com o objetivo de proporcionar 

mais qualidade de vida, formação profissional 

e, principalmente, emprego e renda para esta 

população. Em Maringá, uma das entidades 

que dá assistência aos imigrantes é o Institu-

to Sendas, que ajuda as famílias de refugiados 

com orientações, encaminhamentos a em-

prego e estudo, moradia e outros. A UniCesu-

mar firmou durante todo o ano uma parceria 

com o Instituto e auxiliou em diversas fren-

tes, como doação de computadores, móveis, 

roupas e alimentos.

UniCesumar is a partner of the 
Sendas Institute in working 
with immigrants and refugees

UniCesumar é parceira do 
Instituto Sendas no trabalho 
com imigrantes e refugiados

SCHOLARSHIP PROGRAM FOR IMMIGRANTS AND 
REFUGEES
PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDOS PARA IMIGRANTES E 
REFUGIADOS 
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Hugo Rivero is Venezuelan and arrived in Bra-

zil five months ago. He came with his wife and 

son to escape the economic and political cri-

sis that the country is experiencing. For the 

Venezuelan, the main difficulty he felt when 

he arrived in Brazil was learning the language. 

Today, he is able to communicate better and is 

learning little by little.

He received a scholarship from UniCesumar 

and is studying Gastronomy. “I am taking this 

course and I think the work that UniCesumar 

is doing with immigrants in terms of academ-

ic preparation is very important, thus opening 

ports for us to look for a better job in Brazil, 

already with this knowledge base in higher 

education”, he said Hugo.

69 immigrants and refugees studied 
at UniCesumar in 2019

PEEB, is a project of the UniCesumar Institute, 

in operation since 2013, created from the per-

spective of the collaborative methodology 

Hugo Rivero é venezuelano e chegou ao Brasil 

há cinco meses. Ele veio com a esposa e o fi-

lho para fugir da situação de crise econômica 

e política que vive o país. Para o venezuelano, 

a principal dificuldade que sentiu ao chegar 

no Brasil foi aprender a língua. Hoje, já conse-

gue se comunicar melhor e está aprendendo 

aos poucos.

Ganhou uma bolsa de estudos da UniCesu-

mar e está cursando Gastronomia. “Estou fa-

zendo esse curso e acho muito importante o 

trabalho que a UniCesumar está fazendo com 

os imigrantes na parte de preparação acadê-

mica, abrindo assim ports para procurarmos 

um melhor posto de trabalho no Brasil, já com 

essa base de conhecimento no ensino supe-

rior”, disse Hugo.

69 imigrantes e refugiados estudaram 
na UniCesumar em 2019 

O PEEB, é um projeto do Instituto UniCesu-

mar, em atividade desde 2013, criado sob a 

perspectiva da metodologia colaborativa que 

BASIC EDUCATION EXCELLENCE PROGRAM (PEEB)
PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA (PEEB)
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that opens space for active learning to solve 

problems, propose alternatives, negotiations 

and stimulate critical thinking.

The PEEB aims to analyze the impacts on 

school performance and the quality of educa-

tion that are related to school management, 

teacher, family and civil society organized in 

the municipal public network.

1. Amaporã

2. Ângulo

3. Doutor Camargo

4. Floraí  

5. Floresta

6. Flórida

7. Iguaraçú

8. Itambé

9. Ivatuba

10. Jaguapitã

11. Loanda

12. Lobato

13. Mandaguaçu

14. Mandaguari  

15. Marialva

16. Maringá 

17. Munhoz de Melo

18. Nova Esperança

19. Ourizona

20. Paiçandu

21. Planaltina do Paraná

22. Porto Rico

23. Presidente Castelo Branco

24. Querência do Norte

25. Stª Cruz do Monte Castelo

26. Santa Isabel do Ivaí

27. Santo Inácio

28. São João do Caiuá

29. São Jorge do Ivaí

30. São Pedro do Paraná

31. Sarandi

32. Uniflor

abre espaço para aprendizagem ativa para a 

solução de problemas, proposição de alter-

nativas, negociações e estímulo ao pensa-

mento crítico. 

O PEEB tem como objetivo analisar os impac-

tos no desempenho escolar e na qualidade 

da educação que estejam relacionados com a 

gestão escolar, o professor, a família e a, so-

ciedade civil organizada na rede pública mu-

nicipal.

VIDEO

VÍDEO

THE IMPACT OF PEEB ON THE QUALITY 
OF BASIC EDUCATION

O IMPACTO DO PEEB NA QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA
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14,365 PEOPLE IMPACTED DIRECTLY BY 

PEEB IN 2019

32 AGREEMENTS WITH SECRETARIATS 

OF EDUCATION AND 01 WITH THE MILI-

TARY SCHOOL OF MARINGÁ

118 SCHOOLS REACHED

64,517 PEOPLE IMPACTED DIRECTLY 

SINCE THE BEGINNING OF THE PROJECT

NATIONAL AND INTERNATIONAL 
RECOGNITIONS
2016 - Presentation at the International 

Education Congress - CUBA - HAVANA

2017 - 2018 - 2019 - SESI ODS Seal - CURITIBA 

- BRAZIL

2017 - 7th International Conference “The 

Future of Education” - Florence - Italy

2017 - 4th PRME Panel Presentation - 

CURITIBA - BRAZIL

2018 - 4th Canadian International 

Conference on Advances in Education, 

Teaching & Technology - TORONTO, CANADA

2019 - ISCN 2019 - International Sustainable 

Campus Network Meeting - USP - June, 11th 

to 14th, 2019. SÃO PAULO - BRAZIL

2019 - International Conference U.S / Senegal

14.365 PESSOAS IMPACTADAS DIRETA-

MENTE PELO PEEB EM 2019

32 CONVÊNIOS COM SECRETARIAS DE 

EDUCAÇÃO E 01 COM O COLÉGIO MILI-

TAR DE MARINGÁ

118 ESCOLAS ATENDIDAS 

64.517 PESSOAS IMPACTADAS DIRETA-

MENTE DESDE O INÍCIO DO PROJETO 

RECONHECIMENTOS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 
2016 - Apresentação em Congresso 

Internacional de Educação - CUBA - HAVANA

2017 -  2018 - 2019 - Selo SESI ODS – 

CURITIBA - BRASIL

2017 -  7a  International Conference “The 

Future of Education” - Florença - Itália

2017 -  Apresentação de Painel 4th PRME - 

CURITIBA - BRASIL

2018 - 4th Canadian International 

Conference on Advances in Education, 

Teaching &Technology - TORONTO, CANADA 

2019 - ISCN 2019 - International Sustainable 

Campus Network Meeting - USP - June, 11th 

to 14th, 2019. SÃO PAULO – BRASIL

2019 -  International Conference U.S/Senegal

SOCIAL INCUBATOR
INCUBADORA  SOCIAL
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The Social Incubator coordinated by the Social 

Service Course at UniCesumar has the prem-

ise of advising and proposing innovative prac-

tices arising from social projects demanded 

by the local community, whether public or 

private.

The Social Incubator offers a start to acceler-

ate and foster new projects that involve part-

nerships with public, private and civil society 

organizations.

With the social role of providing access to 

quality higher education, UniCesumar invests 

in various forms of access to free and facili-

tated education through scholarships of the 

most varied modalities.

FIES

PROUNI

PROMUBE

PAI

TRANSFER

OWNS A DIPLOMA

MATURITY SCHOLARSHIP

SOCIAL INCLUSION PROGRAM FOR 

CHILD CARE

A Incubadora Social coordenada pelo Curso 

de Serviço Social da UniCesumar tem como 

premissa assessorar e propor práticas inova-

doras advindas de projetos sociais demanda-

dos pela comunidade local, sendo de caráter 

público ou privado. 

A Incubadora Social oferece um start para 

aceleração e fomento a novos projetos que 

envolvam parceria com setores público, pri-

vado e organizações da sociedade civil. 

Com o papel social de possibilitar o acesso 

à educação superior de qualidade, a UniCe-

sumar investe em várias formas de acesso 

à educação gratuita e facilitada por meio de 

bolsas de estudos das mais variadas modali-

dades.

FIES

PROUNI

PROMUBE

PAI

TRANSFERÊNCIA

PORTADOR DE DIPLOMA

BOLSA MATURIDADE

PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL 

PARA ATENÇÃO À CRIANÇA

718 people impacted in 2019
08 companies / cooperatives reached

718 pessoas impactadas em 2019
08 empresas/cooperativas atendidas

FACILITATED FINANCING MODEL AT UNICESUMAR 
FOR LOW INCOME GROUP
MODELO DE FINANCIAMENTO FACILITADO NA UNICESUMAR 
PARA GRUPO DE BAIXA RENDA
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COME WITH ME

PROEP

REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAM

FAMILY DISCOUNT

IMMIGRANT SCHOLARSHIP

EGRESS STUDENT

FIBE - STUDENT BANK FINANCING

Number of Government Grants*: 
11,575 beneficiaries

Institutional Scholarships – On Campus: 
3,099 beneficiaries

Institutional Scholarships - Distance 
Education: 
42,792 beneficiaries

*PROUNI PROMUB (On Campus and Distance 

Education)

Reference 01 to 10/2019

From 50 % to 100%

Maturity Scholarship
An exciting project that offers 

scholarships for all people over 50 years 

of age. , will change the lives of the 

parents in this commercial.

Watch this video and get emotional !.

VEM COMIGO

PROEP

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

DESCONTO FAMÍLIA

BOLSA IMIGRANTE

ALUNO EGRESSO

FIBE - FINANCIAMENTO BANCÁRIO 

ESTUDANTIL

Número de Bolsas Governamentais*: 
11.575 beneficiados 

Bolsas Institucionais - Modalidade 
Presencial:
3.099 beneficiados 

Bolsas Institucionais - Modalidade EAD: 
42.792 beneficiados 

Bolsa Maturidade
Um projeto emocionante que oferece 

bolsas de estudos para todas as 

pessoas com mais de 50 anos de 

idade. , mudará a vida dos pais e mães 

deste comercial.

Assista a este vídeo e emocione-se!.

*PROUNI PROMUB (PRESENCIAL E EAD)

Referência 01 a 10/2019

De 50 % a 100%
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SUSTAINABILITY
SUSTENTABILIDADE

GRI 102-12 / 102-13 / 102-27

UniCesumar educates citizens for sustainable 

development: it offers relevant insights into 

social challenges and enables students and 

staff to act in a sustainable manner.

The integration of social, environmental and 

economic issues in learning and teaching is 

a priority strategy at the institution. The 17 

United Nations Sustainable Development 

Goals (SDGs) influence the institution and this 

is reflected in a wide variety of projects and 

actions developed.

Pedagogical: 
95% of Extension Projects adhere to 

at least one SDG

Operations:
90% of Programs and institutional 

actions adhere to the SDGs

A UniCesumar educa cidadãos para o desen-

volvimento sustentável: oferece insights re-

levantes sobre os desafios sociais e capacita 

estudantes e funcionários a agirem de modo 

sustentável.

A integração de temas sociais, ambientais e 

econômicos na aprendizagem e no ensino é 

uma estratégia de prioridade na instituição. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS) das Nações Unidas influenciam 

a instituição e isso se reflete em uma ampla 

variedade de projetos e ações desenvolvidas.

Pedagógico:
95% dos Projetos de Extensão são 

aderentes ao menos um ODS

Operações:
90% dos Programas e ações 

institucionais são aderentes aos ODS
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UniCesumar serves as a powerful means to 

help create a more sustainable future, mak-

ing this commitment:

By adhering to the implementation of the 

global goals of the Sustainable Development 

Goals (SDGs).

Upon becoming a signatory to the United Na-

tions PRME Principles for Responsible Execu-

tive Education.

By officially joining the United Nations Ac-

ademic Impact (UNAI), an academic impact 

initiative associated with the United Nations 

(UN).

In a rapidly changing world, with diminish-

ing natural resources, persistent poverty and 

lasting inequalities, institutions must move 

forward to ensure a sustainable, resilient and 

inclusive future. As a university with nation-

al reach and influence, UniCesumar is deter-

A UniCesumar serve como um meio poderoso 

para ajudar a criar um futuro mais sustentá-

vel, assumindo esse compromisso:

Ao aderir à implementação das metas globais 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel (ODS).

Ao se tornar signatária do PRME Princípios 

para Educação Executiva Responsável das 

Nações Unidas.

Ao fazer parte oficialmente do United Na-

tions Academic Impact (UNAI), uma iniciativa 

de impacto acadêmico associada à Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU).

Em um mundo em rápida mudança, com re-

cursos naturais decrescentes, pobreza persis-

tente e desigualdades duradouras, as institui-

ções devem avançar para garantir um futuro 

sustentável, resiliente e inclusivo. Como uma 

universidade de alcance e influência nacional, 

SUSTAINABILITY COMMITTEE
COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
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mined to reinforce its commitment to sus-

tainability.

Sustainability at UniCesumar is managed in a 

multidisciplinary sphere that is consolidated 

through the Sustainability Committee, which 

aims to insert and integrate relevant Sustain-

ability themes in the institution’s policies, ac-

tions and decision-making.

NAI - Integral Support Team offers continuous 

support to build a reliable, healthy and wel-

coming environment for the Institution’s Em-

ployees, Professors and Students.

NAI is integrated into the UniCesumar struc-

ture in its mission, vision, values and focuses 

on investing in the formation of human beings 

in the emotional and spiritual areas, essential 

segments for both individual and collective 

development, forming a more just and bal-

anced society in all its aspects.

a UniCesumar está determinada a reforçar 

seu compromisso com a sustentabilidade.

A sustentabilidade na UniCesumar é gerida 

em uma esfera multidisciplinar que se conso-

lida por meio do Comitê de Sustentabilidade, 

que tem como objetivo a inserção e a integra-

ção dos temas relevantes de Sustentabilida-

de em políticas, ações e tomada de decisões 

da instituição.

O NAI – Núcleo de Apoio Integral oferece su-

porte contínuo para a construção de um am-

biente confiável, saudável e acolhedor para 

Colaboradores, Docentes e Discentes da Ins-

tituição.

O NAI é integrado à estrutura da UniCesumar 

em sua missão, visão, valores e tem como 

foco investir na formação do ser humano nas 

áreas emocional e espiritual, segmentos im-

prescindíveis tanto para o desenvolvimento 

individual quanto coletivo, formando uma 

sociedade mais justa e equilibrada em todos 

os seus aspectos.

NAI - INTEGRAL SUPPORT TEAM
NAI - NÚCLEO DE APOIO INTEGRAL 

NAI’S REACH
24,270 people were impacted by 
NAI actions in 2019

ALCANCE DO NAI
24.270 pessoas foram impacta-
das pelas ações do NAI em 2019
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Being:
• 10,316 students

• Chapel Events: 1791

• Campus events: 4300

• Visited the Chapel: 3384

• Counseled: 183

• Participated in Student Connection

meetings: 658

• 4,135 employees

• Collaborators reached in moments of re-

flection: 1464 (in 1239 moments of reflection)

• Counseled: 100

• Visited the Chapel: 1386

• Participated in events in the Chapel: 1185

• 141 professors

• Counseled: 82

• Visited the Chapel: 59

• 9,678 people from the external public

• Counseled: 20

• Visited the Chapel: 2319

• Participated in events in the Chapel: 7339

NAI programs:

 Student Connection:
  • Participations: 658

  • Meetings: 866

  • Devotionals

  • Employees reached: 1,464

  • Meetings: 1,239

 

Counseling
  • Employees: 100

  • Students: 183

  • Professors: 82

  • External audience: 20

 Sendo:
• 10.316 discentes 

• Eventos na Capela: 1791

• Eventos pelo campus: 4300

• Visitaram a Capela: 3384

• Aconselhados: 183

• Participaram de reuniões do Conexão de 

Alunos: 658 

• 4.135 colaboradores 

• Colaboradores alcançados nos momentos 

de reflexão: 1464 (em 1239 momentos de 

reflexão)

• Aconselhados: 100

• Visitaram a Capela: 1386

• Participaram de eventos na Capela: 1185 

• 141 docentes

• Aconselhados: 82

• Visitaram a Capela: 59 

• 9.678 pessoas do público externo

• Aconselhados: 20

• Visitaram a Capela: 2319

• Participaram de eventos na Capela: 7339

Programas do NAI:

 Conexão de Alunos:
  • Participações: 658

  • Reuniões: 866

  • Devocionais 

  • Colaboradores alcançados: 1.464

  • Reuniões: 1.239

 

Aconselhamentos
  • Colaboradores: 100

  • Discentes: 183

  • Docentes: 82

  • Público externo: 20
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Chapel:
• Visited the Chapel: 7148

• Employees: 1386

• Student: 3384

• Professors: 59

• External audience: 2319

• Participated in events: 10315

• Employees: 1185

• Student: 1791

• External audience: 7339

• Events held in the Chapel: 167

• Weddings: 10

Full of joy, celebrations and memories, the 

Christmas is one of the most special times of 

the year. Thinking about it, NAI held a season 

of Christmas Cantatas. In addition, food was 

collected from the public at the events, which 

were donated to third sector organizations in 

Maringá.

Capela: 
• Visitaram a Capela: 7148 

• Colaborador: 1386

• Discente: 3384

• Docente: 59

• Público externo: 2319

• Participaram em eventos: 10315 

• Colaborador: 1185

• Discente: 1791

• Público externo: 7339

• Eventos realizados na Capela: 167

• Casamentos na Capela: 10

Repleto de alegria, comemorações e lem-

branças, o período natalino é um dos mais es-

peciais do ano. Pensando nisso, o NAI realizou 

uma temporada de Cantatas de Natal. Além 

disso, a foram coletados alimentos do públi-

co nos eventos, que foram doados a organi-

zações do terceiro setor de Maringá.

4,300 people were reached by 
events organized by NAI on the
Maringá campus

More than half a ton of food collected

More than 2,000 people participated 
in the Christmas cantatas

4.300 pessoas foram alçancadas 
por eventos organizados pelo NAI no 
campus de Maringá

Mais de meia tonelada de alimentos 
arrecadados
Mais de 2.000 pessoas participaram 
das cantatas de  Natal

NAI organizes Christmas Cantatas to the community 
for free
NAI  organiza Cantatas de Natal gratuitamente à comunidade
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The purpose of the action was to raise aware-

ness among students and the community in 

order to alert them to the challenges faced by 

the visually impaired and what steps should 

be taken to help them.

The objective of the Project is to propose 

school-work-community interaction with 

a focus on mental health, aiming at the im-

provement and interdisciplinarity of aca-

demics in health courses, the updating of 

professional practices in services and the ef-

fectiveness of the work of promotion and pre-

vention in community.

In the school axis, the project aims to foster 

further study in relation to Psychiatry and es-

tablish links with the institution’s students, 

through extension activities, with the Mental 

O objetivo da ação foi conscientizar os alu-

nos e a comunidade com intuito de alertá-los 

para os desafios encontrados pelos deficien-

tes visuais e quais providências devem ser to-

madas para ajudá-los.

O objetivo do Projeto é propor interação es-

cola-serviço-comunidade com enfoque na 

saúde mental, visando o aprimoramento e 

a interdisciplinaridade dos acadêmicos dos 

cursos da área da saúde, a atualização das 

práticas profissionais nos serviços e a efeti-

vação do trabalho de promoção e prevenção 

na comunidade.

No eixo escola, o projeto tem o intuito de fo-

mentar o aprofundamento do estudo em re-

lação à Psiquiatria e estabelecer vínculo dos 

alunos da instituição, por meio de atividades 

70 participants 70 participantes 

WORKSHOP: PUBLIC POLICIES 
FOR VISUALLY IMPAIRED
WORKSHOP: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
DEFICIENTES VISUAIS

ELO PROJECT
PROJETO ELO
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Health Care Network of the city of Maringá.

In the Service axis, it encourages the partici-

pation of students in community service.

At the Community Hub, there are activities 

for the presentation and discussion of themes 

related to Mental Health through films pro-

grammed and disseminated at the institution 

(CINEPSI Project) and the participation of stu-

dents in psychoeducation programs on risk 

behaviors for elementary school students in 

the state network Maringá (Papo Legal Proj-

ect).

39 medical students 
participated in the project, 
carrying out 4 activities to 
discuss topics in relation to 
Mental Health.

400+ people were reached
05 activities were carried out in 
state schools

400+ public school students 
were reached

de extensão, com a Rede de Atenção à Saúde 

Mental do município de Maringá.

No eixo Serviço, fomenta a participação de 

alunos em serviços de atendimento à comu-

nidade. 

No Eixo Comunidade, tem atividades de apre-

sentação e discussão de temáticas relaciona-

das à saúde Mental por meio de filmes pro-

gramados e divulgados na instituição (Projeto 

CINEPSI) e a participação de alunos em pro-

gramas de psicoeducação sobre comporta-

mentos de risco para estudantes do ensino 

fundamental da rede estadual de Maringá 

(Projeto Papo Legal).

39 alunos de Medicina 
participaram do projeto, 
realizando 4 ações de discussão 
de temáticas em relação à 
Saúde Mental .

+ 400 pessoas foram 
alcançadas
05 ações foram realizadas nas 
escolas estaduais

+ 400 alunos da rede pública 
foram impactados 



Education has the incredible potential to transform lives. 

When we come together for the same purpose and share 

resources and ideas, society benefits more and more with 

solutions to contemporary problems.

 

After reading this report, we challenge each reader to com-

mit to join forces around a more just and solidary nation.

 

This has always been UniCesumar’s mission, which is consis-

tent with the values that we carry within us and that shape 

the DNA of its founders.

 

As we reach 30 years of existence, we renew our commit-

ment to contribute to the redemption of humanity, doing 

our part and, at the same time, encouraging other institu-

tions to also assume their social responsibilities.

 

Let’s do this together! 



A educação tem o incrível potencial de transformar vidas. 

Quando nos unimos no mesmo propósito e compartilha-

mos recursos e ideias, a sociedade é beneficiada cada vez 

mais com soluções para os problemas contemporâneos. 

 

Após a leitura desse relatório, desafiamos cada lei-

tor e  leitora a assumir o compromisso de juntar for-

ças em torno de uma nação mais justa e solidária. 

 

Essa sempre foi a missão da UniCesumar, o que é 

coerente com os valores que trazemos dentro de 

nós e que configuram o DNA de seus fundadores. 

 

Ao chegarmos aos 30 anos de existência, renova-

mos nosso compromisso de contribuir para a re-

denção da humanidade, fazendo nossa parte e, ao 

mesmo tempo, encorajando outras instituições a 

também assumirem suas responsabilidades sociais. 

 

Vamos juntos!
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www.unicesumar.edu.br

Av. Guedner, 1610
Maringá, PR


