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É com satisfação que apresentamos o relatório social do ano de 2018, 
elencando nossas realizações administrativas e acadêmicas. Como já vem 
sendo apontado, atuando igualitariamente nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão, continuamos no objetivo de manter a diversidade como marca e 
desafi o de um Centro Universi- tário moderno, atento às necessidades da 
comunidade acadêmica e da região onde está inserido. Nosso empenho 
maior está em garantir condições para a criação e disseminação do con-
hecimento, estendendo os benefícios da produção acadêmica e científi ca a 
um número cada vez maior de pessoas. Para nós, educação, saúde, tecno-
logia, cultura, esporte e lazer formam uma rede ampla, sem a qual não há 
como formar para a vida. Assim, renovamos o compromisso de cada vez 
mais referenciar a Educação Superior desta IES, nos princípios de susten-
tabilidade e responsabilidade social. Entendemos que esse papel tem uma 
relevância especial em se tratando de uma fundação e queremos exercê-lo 
em sua plenitude.
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A identidade de uma instituição de ensino é construída por meio de 
sua Missão e Visão e, de forma plena, na promoção da formação huma-
na, científi co-tecnológica e profi ssional, fundamentada na ética, em função 
da produção e administração de conhecimentos de modo a empreender o 
bem-estar coletivo, articulada com a Responsabilidade Social Institucional. 
Pelo 6º ano consecutivo, o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA 
conquistou a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Edu-
cação (MEC), demonstrando, desta forma, o envolvimento de todo o cor-
po social nos processo de formação técnica-científi ca-profi ssional para o 
atendimento às demandas sociais. Salienta-se-se que o UniFOA, no ano 
de 2017, reforçou suas ações em projetos de extensão e de pesquisa em 
consonância com as temáticas que, na contemporaneidade, se mostram re-
levantes para a sociedade em geral. Projetos e ações de Responsabilidade 
Social que envolvam os princípios da diversidade, das relações interétnicas, 
dos direitos humanos, da acessibilidade e da educação ambiental, dentre 
outros, tomam uma dimensão mais concreta dentro de nossa instituição. 
Os resultados obtidos, através do esforço de todos os envolvidos, denotam 
muita dedicação, um trabalho incansável e a colaboração de cada mem-
bro da comunidade acadêmica estando as evidências dos princípios funda-
mentais elencados no Relatório Social 2018.
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APRESENTAÇÃO
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 Em 1999, com o credenciamento do 
Ministério da Educação e Cultura - MEC, o 
Centro de Ensino Superior de Volta Redonda 
- CES- VRE foi elevado à condição de centro 
universitário, transformando-se no Centro 
Universitário de Volta Redonda - UniFOA. 
 Tradição e qualidade no ensino são 
os principais diferenciais do UniFOA. A qua-
lidade foi atestada pelo MEC com o creden-
ciamento a centro universitário e os conse-
cutivos recredenciamentos com conceitos 
elevados, e a tra- dição provém de décadas 
formando profi ssionais que atualmente se 
destacam no mercado de trabalho regional 
e nacional, disseminando e gerando conhe-
cimento com pesquisa técnica e científi ca e 
atendendo à comunidade com dezenas de 
ações de extensão.

 A Fundação Oswaldo Aranha – FOA 
e o Centro Universitário de Volta Redonda 
– UniFOA são instituições distintas. A fun-
dação é a mantenedora do centro univer-
sitário. Isso ocorre porque quando houve 
a primeira demanda por ensino superior 
na região, era preciso que se criasse uma 
fundação que mantivesse o centro univer-
sitário. E, com muita dedicação, assim per-
manece até hoje. Atualmente, o Centro Uni-
versitário de Volta Redonda alia tradição 
e modernidade, criando o ambiente ideal 
para a geração de conhecimento e prepa-
ração de profi ssionais altamente capacita-
dos para o mercado de trabalho.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UniFOA, compõem sua estrutura organizacional administrativa, a partir das seguintes 
instâncias caracterizadoras da Gestão Democrática institucional:

Órgãos Colegiados Deliberativos Superiores:
Conselho Universitário (CONSUN);
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).

Órgãos Colegiados Setoriais: 
Colegiados de Centro de Área; Colegiados de Cursos;
Colegiados de Programa de Pós-graduação.

Órgão Executivo Superior:
Reitoria

Órgãos Executivos Setoriais:
Pró-reitoria Acadêmica (PRO-ACAD);
Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-graduação (PRO-PPG); 
Pró-reitoria de Extensão (PRO-EXT).

Órgãos Executivos Táticos:
Coordenações de Cursos de Graduação;
Coordenações de Cursos e 
Programas de Pós-graduação;
Órgãos Suplementares de Apoio e Assessoramento.



RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 201810

HISTÓRIA
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Missão

“Promover a formação humana, científi co-tecnológica 
e profi ssional, fundamentada na ética e norteada pela 
responsabilidade social, em função da produção e ad-

ministração de conhecimentos de modo a empreender o 
bem-estar coletivo”.

Visão

“Ser um Centro Universitário de excelência em formação 
e qualifi cação profi ssional, reconhecido nacionalmente 

pelo grau de comprometimento humano e social que im-
prime às suas atividades nas áreas de Ensino, Pesquisa 

e Extensão”.
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INSTITUCIONAL

O Centro Universitário de Volta Redonda 
- UniFOA, com sede no município de Volta Re-
donda, Estado do Rio de Janeiro - RJ, é mantido 
pela Fundação Oswaldo Aranha - FOA.

 A Fundação Oswaldo Aranha – FOA 
foi criada com o apoio do poder público, jun-
tamente com a união de diversos profi ssio-
nais e segmentos da sociedade, para aten-
der, na região Sul Fluminense, à demanda 
por Ensino Superior. Seu nome é uma home-
nagem ao Ministro das Relações Exteriores 
do Governo de Getúlio Vargas, personagem 
importante na construção da cidade.

 Atualmente, observando as tendên-
cias e os novos cenários emergentes que 
visam à ampliação do direito e da cidadania 
e estão articulados, principalmente, ao aten-
dimento à saúde da população com ênfase 
no SUS, à educação em saúde, ao desenvol-
vimento de tecnologia e inovação, à susten-
tabilidade, o UniFOA vem adotando uma po-
lítica de readequação da oferta dos cursos 
de graduação, para melhor atender às de-
mandas regionais. Dessa forma, a IES man-
tém em atividade os Cursos: Administração, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, De-
sign, Direito, Educação Física – Bacharela-
do e Licenciatura, Enfermagem, Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Produção, Engen-
haria Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Jornalismo, Medicina, Nutrição, 
Odontologia, Publicidade e Propaganda, 
Serviço Social e Sistemas de Informação. 

Em relação à sua organização aca-
dêmica, a Instituição está estruturada em 
Reitoria e Pró-reitorias Acadêmica (PRO-
ACAD), de Pesquisa e Pós-graduação 
(PRO-PPG) e de Extensão (PRO-EXT).

 Para promover as atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão, o UniFOA estendeu 
suas ações acadêmicas para outros Campi, 
na cidade de Volta Redonda - RJ. Atualmen-
te, possui seis Campi: Olézio Galotti, Ate-
rrado, João Pessoa Fagundes, Colina, José 
Vinciprova e Leonardo Mollica. Salienta-se 
que apenas os três primeiros Campi con-
centram a oferta dos cursos de graduação 
e pós-graduação. Todos os Campi possuem 
laboratórios de práticas acadêmicas/profi s-
sionais, sendo que os três últimos são ex-
clusivos para prática de ensino. Os Campi 
Leonardo Mollica e Colina acolhem as prá-
ticas da área de saúde. O Campus Universi-
tário Leonardo Mollica é anexo ao Hospital 
Munir Rafful, que é credenciado como hos-
pital de ensino, enquanto o Campus Colina 
é anexo ao maior Hospital Regional do Sul 
Fluminense, o Hospital São João Batista 
(HSJB). No Campus Universitário José Vin-
ciprova, situado no centro da cidade de Volta 
Redonda, foi criado, em 2005, o Escritório da 
Cidadania, que permite atividades do campo 
jurídico, contábil, social e administrativo dos 
cursos de graduação.
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SERVIÇOS E 
TECNOLOGIAS

Simulador multidisciplinar 3D

Laboratório de Simulação Realística   
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RECONHECIMENTO, 
TÍTULOS E PREMIAÇÕES

INTERNO

Prêmio Tarcísio Cavaliere 
de Trabalhos científi cos

Destaque 2018: Reconhecimento de Mérito Acadêmico do UniFOA
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Prêmio Aluno Destaque do UniFOA

Homenagem por tempo de serviço
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EXTERNO

Prêmio Autodesk Education 
Partner 2018

Desafi o  Acadêmico de Composites Sampe Brazil
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VII Prêmio CREA-RJ de Trabalhos Científi cos e Tecnológicos (Institucional e cinco trabalhos 
de graduação e um do Programa de Mestrado em Materiais premiados)

VIntercom Nacional, em Joinville
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Certifi cado do Mérito Acadêmico, outorgado pelo CRA/RJ, Conselho 
Regional de Administração

Representante da Casa do Administrador Centro-Sul Fluminense Gestão 2018
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2º lugar na Batalha de Ligas de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro durante 
o 15º Congresso Fluminense de Cardiologia
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RECONHECIMENTO 
(IGC, GUIA DO ESTUDANTE)

 Nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC/MEC) 2018;
 Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura – Conceito 5 no MEC (nota máxima)
 Classifi cação de três estrelas no Prêmio “Melhores Universidades”, promovido pela revista.
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TRABALHO E SAÚDE

CIPA, SIPAT, comemorações de datas sazonais com ações voltadas para saúde, 
brigada de incêndio
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COMEMORAÇÕES 
DE DATAS SAZONAIS

Campanha de Vacinação contra a Febre Amarela

Outubro Rosa na CINBAL
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Conscientização e Prevenção

Dia D de Vacinação contra Sarampo e Poliomelite
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Ação Social do Dia das Crianças

Setembro Amarelo
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RELACIONAMENTO SOCIAL
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PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS, 
COMITÊS E CÂMARAS

- Convênio de estágio, junto a Prefeitura de Barra Mansa/RJ;
- Convênio de estágio, junto a Prefeitura de Pinheiral/RJ
- Convênio de estágio, junto a Prefeitura de Volta Redonda/RJ
- Participação em reunião do Comitê de Governança do APL Metalmecânico do Médio     

Paraíba Fluminense para inovação tecnológica da indústria;
- Participação no evento Startup Weekend Sul Fluminense – Edição UniFOA;
- Relacões institucionais com o Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro 

Parcerias

- Consórcio STHEM Brasil, por meio de cooperação universitária entre o Liceu Coração de 
Jesus – UNISAL, LASPAU/Harvard e Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA);

- Projeto Sala Verde Paraíba do Sul, coordenado pelo Departamento de Educação Ambien-
tal do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA);

- Parceria com a Autodesk para a cessão de softwares educacionais para os cursos de 
graduação do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA

- Parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa
- Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda;
- Parceria com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de Volta Redonda/RJ e 

Pinheiral/RJ, 
- Parceria com Hospital Vita Volta Redonda;
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ENSINO
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PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU

Matriculados PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU 2018 - 598



29RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 2018

MESTRADO

MEMAT

O Mestrado profi ssional em Mate-
riais do Centro Universitário de Volta Redon-
da – Uni- FOA, foi aprovado junto a CAPES 
em julho de em 2009, e  conta com profes-
sores Doutores  com alta produtividade em 
orientações, ou publicações. O curso ofere-
ce uma contribuição efetiva à pesquisa apli-
cada, integrando conhecimento tecnológico 
e atividade profi ssional, gerando produção 
de conhecimento na área de Tecnologia e 
Desenvolvimento de Materiais.
 O Programa assume um caráter pro-
fi ssionalizante, pois visa ao preparo técnico 
e científi co para a realização de um projeto, 
relacionado com aplicações tecnológicas e 
desenvolvimento de materiais. Além disso, 
visa correlacionar diferentes áreas do con-
hecimento na busca de harmonizar dife-
rentes ambientes de estudo no sentido de 
agregar conhecimento a área de materiais.

Matriculados MEMAT 2018  -  34

Qualifi cação de Mestrado  - 11

Defesas de Dissertações de Mestrado - 15

Publicações de Livros de Autoria dos Docentes do MEMAT em 2018 - 18

O mestrado em Materiais do UniFOA 
conta com excelente infraestrutura experi-
mental, com um grande número de labora-
tórios de processamento e caracterização 
de materiais, além de diversos equipamen-
tos ä disposição, o que amplia o número de 
possibilidades de estudos e temas.
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MECSMA

O curso de Mestrado Profi ssional em 
Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Am-
biente do UniFOA é o único com perfi l volta-
do para a formação e inserção de docentes 
em espaços formais e não formais da região 
sul fluminense, além de ser o único desta 
área no município de Volta Redonda.
 Baseado na premissa de que o cam-
po da pesquisa em ensino de ciências da 
saúde e meio ambiente deve garantir que 
seus resultados cheguem à educação for-
mal das salas de aula, nos con- textos de 
educação não formal, e também nas pro-
postas de políticas educativas, foi proposta 
a cria- ção de um curso de Mestrado Pro-
fi ssional que contemplasse os profi ssio-
nais de ensino da região.
  

Matriculados MECSMA 2018 - 30

Qualifi cação de Mestrado – 19

Defesas de Dissertações de Mestrado - 13

Publicações de Livros de Autoria dos Docentes do MECSMA em 2018 - 05

O Mestrado em Ensino em Ciências 
da Saúde e do Meio Ambiente do UniFOA, 
recebeu nota máxima da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), que divulgou, no fi m de 2017, 
as notas da Avaliação Quadrienal 2017 re-
ferente aos programas de pós-graduação 
stricto sensu oferecidos no Brasil. Ao todo, 
703 mestrados profi ssionais foram avalia-
dos, receben- do notas que variam de um 
a cinco. Dos cursos avaliados pela CAPES, 
apenas 49 obtiveram nota máxima.
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Nº alunos com alterações de saúde atendidos no SPI/NADD Número de atendimentos de 
alunos e professores realizados pelo SPI/NADD
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- Apoio, acompanhamento e infraestrutura aos eventos da AIESEC – (Associação Interna-
cional de Estudantes de Economia e Ciências Comerciais) organização que promove o 
intercâmbio voluntário e profi ssional.

- Relações institucionais com o Consulado do Japão no Rio de Janeiro com objetivo de 
viabi- lizar intercâmbios culturais no Japão para os acadêmicos além de projetos que 
aproximem a cultura nipônica dentro da própria instituição.

UNEX – NÚCLEO DE INTERNACIONALI-
ZAÇÃO DO UNIFOA

 O escritório de Apoio a Projetos de Intercâmbio de Natureza Acadêmico-Científi ca do 
UniFOA – UNEX é vinculado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRO-PPG), tendo 
sido fi nanciada em parte com recursos de um projeto da FAPERJ. O escritório objetiva asses-
sorar a comunidade acadêmica em todas as dimensões, considerando-se os processos de 
gestão e infra-estrutura, assessoria internacional, oferta de disciplinas em línguas estrangei-
ras e língua portuguesa para estudantes estrangeiros.
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APOIO 
AOS ALUNOS
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BOLSAS DE ESTUDO
Bolsas de estudo e fi nanciamento

- Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)
- Bolsa do Fundo de Amparo ao Aluno Carente – FAAC/UniFOA

Número de Alunos atendidos pelo edital da bolsa FAAC em 2018

Total de Bolsas concedidas
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TRANSPORTE GRATUITO

 O UniFOA oferece auxílio de Bolsa FAAC aos alunos carentes, conforme Portaria Insti-
tucional e regras em Edital. Neste sentido, a FOA/UniFOA também disponibilizou Transporte 
Social Gratuito a estes alunos, sem qualquer custo adicional nas mensalidades. É importante 
que o Transporte Social Gratuito somente seja utilizado por alunos que tenham o perfi l indi-
cado para a Bolsa FAAC, pois, em caso contrário, haverá prejuízo ao acesso dos alunos que 
não possuem outras condições de transporte.
 Desejamos a colaboração dos alunos que não possuem o perfi l da Bolsa FAAC, para 
que as vagas sejam revertidas para aqueles que possuem maior difi culdade de transporte.

BIBLIOTECA

- Projeto “Conheça a Biblioteca” – apresentação do espaço para os calouros;
- Plataforma virtual “Minha Biblioteca”;
- Disponibilização virtual dos trabalhos de conclusão de curso;

Serviços
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ESTÁGIO
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Número de Alunos que participam do programa de monitoria em 2018

A Monitoria Acadêmica do UniFOA 
é um programa de apoio e incentivo aos 
discentes dos cursos de graduação, que 
visa ao aperfeiçoamento do processo de 
formação acadêmica, propiciando ao alu-
no-monitor a possibilidade de otimizar o 
seu potencial acadêmico e interesse para  
o desenvolvimento de habilidades relacio-
nadas à atividade docente, assegurando a 
formação de profi ssionais mais competen-
tes e capacitados para mercado de trabal-
ho. Possui, ainda, como fi nalidade, promo-
ver a melhoria do ensino de graduação, por 
meio do estabelecimento de novas práticas

e experiências profi ssionais e pedagógicas 
que permitam a interação dos alunos do 
Programa com os corpos discente e docen-
te da instituição.
 A adesão ao Programa, na categoria 
de bolsista ou voluntário, e a seleção dos alu-
nos que a ele se candidatam levam em con-
sideração a excelência do rendimento esco-
lar, a disponibilidade de tempo e a vocação 
para o magistério, assim como a aprovação 
em processo seletivo próprio, sem prejuízo 
do cumprimento das obrigações presentes 
no Regulamento do Programa.

MONITORIA
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PESQUISA
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 Valorizar a pesquisa em todos os 
níveis, incentivando os programas de ini-
ciação cientifi ca e a integração entre pes-
quisa e graduação. Este é o objetivo princi-
pal do Núcleo de Pesquisa do UniFOA, que 
valoriza, prioriza e cria condições para o 
desenvolvimento da pesquisa em todos os 
seus campi, envolvendo alunos e professo-
res. Todas as iniciativas que tragam novas 
tecnologias são apoiadas pelo núcleo, que 
ainda promove maior integração entre os 
diversos setores do UniFOA, com a reali-
zação de encontros periódicos.
 A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-gra-
duação (Pro-PPG) é responsável pelos 
Programas de Pós-graduação Lato Sensu 
e Stricto Sensu, pela pesquisa e produção 
científi ca. As políticas de pesquisa do Uni-
FOA, buscam articulação de atividades de 
ensino e pesquisa entre os docentes e dis-
centes da IES, atrelando estas atividades 
desenvolvidas aos grupos e linhas de pes-
quisa existentes; dentro do espaço acadê-
mico, contribuindo para o desenvolvimento 
de novas práticas acadêmicas, com intuito 
de elucidar um viés para a pesquisa, prepa-
rando-o para a atuação profi ssional; con-
siderando a construção de conhecimento 
técnico, capacitando-o para a formação de 
profi ssionais capazes de atender de forma 
crítica e autônoma, às demandas sociais; 

incrementar a integração entre ensino, pro-
dução técnico-científi ca e extensão atra-
vés das ações desenvolvidas por este se-
tor. Além disso, também é responsável por: 
controle e atribuição de auxílio fi nanceiro 
para qualifi cação docente.
 Os projetos desenvolvidos pelo Nú-
cleo de Pesquisa (NUPE) demonstram outra 
forma de atuação acadêmica do UniFOA. No 
âmbito da graduação, a pesquisa é exercida 
por meio da promoção da sistematização e 
institucionalização da iniciação científi ca, 
enquanto que, nos programas de mestrado, 
encontram-se a pesquisa instrumental e ex-
perimental, intensifi cando a interação docen-
te-discente na prática investigativa, como 
forma de fomentar a produção do conheci-
mento científi co na comunidade acadêmica.
 O NUPE também é responsável pela 
divulgação aos diversos cursos de gra-
duação, de congressos, simpósios e jorna-
das externos e internos; fomento à parti-
cipação em eventos técnico--científi cos e 
incentivo à participação em editais de fo-
mentos externos para pesquisa (FAPERJ, 
CNPq, entre outros).

Comitês de Pesquisa (CEUA, COEPs)

Programas Institucionais (Iniciação científi ca, PIBIT, PIBID)

Grupos de pesquisa (informar o número de publicações)
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO

Valorizar a pesquisa em todos os ní-
veis, incentivando os programas de iniciação 
cientifi ca e a integração entre pesquisa e 
graduação. Este é o objetivo principal do 
Núcleo de Pesquisa do UniFOA, que valoriza, 
prioriza e cria condições para o desenvolvi-
mento da pesquisa em todos os seus campi, 
envolvendo alunos e professores.
 Todas as iniciativas que tragam no-
vas tecnologias são apoiadas pelo núcleo, 
que ainda promove maior integração entre 
os diversos setores do UniFOA, com a reali-
zação de encontros periódicos.
 A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-gra-
duação (Pro-PPG) é responsável pelos 
Programas de Pós-graduação Lato Sensu 
e Stricto Sensu, pela pesquisa e produção 
científi ca. As políticas de pesquisa do Uni-
FOA, buscam articulação de atividades 
de ensino e pesquisa entre os docentes e 
discentes da IES, atrelando estas ativida-
des desenvolvidas aos grupos e linhas de 
pesquisa exis- tentes; dentro do espaço 
acadêmico, contribuindo para o desenvol-
vimento de novas práticas aca- dêmicas, 
com intuito de elucidar um viés para a pes-
quisa, preparando-o para a atuação pro-
fi s- sional; considerando a construção de 
conhecimento técnico, capacitando-o para 
a formação de profissionais capazes de 

atender de forma crítica e autônoma, às de-
mandas sociais; incrementar a integração 
entre ensino, produção técnico-científi ca e 
extensão através das ações desenvolvidas 
por este setor. Além disso, também é res-
ponsável por: controle e atribuição de auxí-
lio fi nanceiro para qualifi cação docente.
 Os projetos desenvolvidos pelo Nú-
cleo de Pesquisa (NUPE) demonstram ou-
tra forma de atu- ação acadêmica do Uni-
FOA. No âmbito da graduação, a pesquisa é 
exercida por meio da promoção da sistema-
tização e institucionalização da iniciação 
científi ca, enquanto que, nos programas de 
mestrado, encontram-se a pesquisa ins-
trumental e experimental, intensifi cando 
a interação do- cente-discente na práti-
ca investigativa, como forma de fomentar 
a produção do conhecimento científi co na 
comunidade acadêmica.
 O NUPE também é responsável 
pela divulgação aos diversos cursos de 
graduação, de con- gressos, simpósios e 
jornadas externos e internos; fomento à 
participação em eventos técnico-
-científi cos e incentivo à participação em 
editais de fomentos externos para pesqui-
sa (FAPERJ, CNPq, entre outros).
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NÚCLEO DE PESQUISA – NUPE

Projetos de Iniciação Científi ca – PIC (Centro de Tecnologia e 
Engenharia)
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CAPES/PIDID – COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR/PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

 O programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID/CAPES/Uni-
FOA objetiva fomentar a iniciação à docên-
cia de estudantes dos cursos de Licencia-
tura do UniFOA, aumentando a convivência 
do graduado com o cotidiano do exercício 
da função docente, em condições criati-
vas e diversifi cadas, estimulando sua per-
manência na docência, como carreira pro-
fi ssional, contribuindo, assim, para ajustar 
as ofertas às demandas da rede pública, 
promovendo a educação continuada dos 
professores de educação básica.
 O projeto está sendo desenvolvido 
em dois colégios, um no município de Volta 
Redonda e outro no município de Pinheiral, 
com início em março de 2014. 

 Ambos os colégios são voltados para 
estudantes do Ensino Médio, sendo que um 
dos colégios possui alunos do Curso Normal. 
Esses Colégios, considerados como escolas 
parceiras do UniFOA, são espaços onde es-
tudantes de Licenciatura em Educação Físi-
ca são inseridos desde os primeiros anos do 
curso nas práticas de docência. O UniFOA, 
por meio do Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação à Docência (PIBID) possui 
autorização para desenvolver práticas de 
docência colaborativa nesses Colégios.

Participação de Bolsistas do CAPES/PIBID 2018
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EDITORA FOA

PUBLICAÇÕES

Portal de Revistas
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XII Colóquio Técnico Científi co do UniFOA e IV Encontro de Extensão do UniFOA

Anais disponível em: 
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/xii-coloquio-tecnico-cientifi co-e-iv-encontro-de-ex-

tensao-do-unifoa/

IV Fórum Sthem Brasil

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/iv-forum-sthem-brasil/
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III Simpósio Satélite em Medicina e Humanidades: na história do Jubileu – Anais do simpó-
sio

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/2018/06/

Anais do Congresso Médico 2018

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/congresso-medico-2018/
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Anais do III Simpósio de Pesquisa em Direito – Resumos

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/direito-democracia-e-sustentabilidade-nas-socie-

dades-contemporaneas/ 

XV Jornada Científi ca de Pesquisa Social

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/xv-jornada-cientifi ca-de-pesquisa-social/



RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 201848

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

A Editora FOA disponibiliza online trabalhos científi cos oriundos das publicações de 
livros,  e-books, anais dos eventos científi cos e trabalhos de conclusão dos cursos.

Resumo de TCC 2018.1

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/resumos-de-tcc-2018-1/
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Fundamentos Teóricos para a Reflexão no Ensino da Área de Saúde

LIVROS E E-BOOKS

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/fundamentos-teoricos-para-a-reflexao-no-ensi-

no-da-area-de-saude/

Direito, Democracia e Sustentabilidade nas Sociedades Contemporâneas

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/direito-democracia-e-sustentabilidade-nas-socie-

dades-contemporaneas-2/ 
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Manual para orientação em aulas práticas de Propedêutica Médica

Anais disponível em:
http://editora.unifoa.edu.br/index.php/manual-para-orientacao-em-aulas-praticas-de-pro-

pedeutica-medica/

CADERNOS E REVISTAS

A Revista Cadernos UniFOA, QUALIS B2 (ISSN: 1809-9475 / eISSN: 1982-1816), é uma pu- 
blicação científi ca quadrimestral de cunho multidisciplinar, composta de três seções: Tecnologia 
e Engenharias, Ciências Sociais Aplicadas e Humanas e Ciências Biológicas e da Saúde.
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Cadernos UniFOA Volume 13, Nº 36/2018

Disponível: http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/ issue/view/84

Cadernos UniFOA Volume 12, Nº 37/2018

Disponível:http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos /issue/view/85

Cadernos UniFOA Volume 12, Nº 38/2018

Disponível:http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/ issue/view/86
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A revista Práxis foi criada no âmbito do Programa de Mestrado Profi ssional em Ensino 
em Ciên- cias da Saúde e do Meio Ambiente do UniFOA e a cada edição busca-se a melhoria 
da qualidade dos artigos e a inclusão de novos avaliadores ad hoc e indexadores.
Atualmente a Revista Práxis está indexada nas bases Latindex, Livre!, BASE (Bielfi eld Aca- 
demic Search Engine), Directory of Open Access Journals (DOAJ) , Sumários.org, Google 
Scholar e Periódicos.

Revista Práxis Volume. 10, Nº 19/2018

Disponível: http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis/issue/view/81

Revista Práxis Volume. 10, Nº 20/2018

Disponível: http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis/issue/view/96
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EXTENSÃO
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A extensão é o processo acadêmico indispensável na formação do estudante, na for-
mação e qualifi cação do professor e no intercâmbio com a sociedade, possibilitando equilí-
brio entre as demandas sociais e as inovações promovidas pelo fazer acadêmico. A principal 
proposta do Programa de Extensão Universitária do UniFOA é desenvolver ações e políticas 
educacionais que efetivem a missão institucional e promovam maior integração com os de-
mais setores da sociedade, através de projetos, cursos e serviços executados por intermédio 
das suas unidades de Ensino Superior, seus órgãos de apoio e da Coordenação de Extensão.
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0
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ESPAÇO SABER DOCENTE

O Espaço do Saber Docente é uma proposta de capacitação para os professores do 
Uni- FOA. A cada ano, procuramos oferecer temas que vêm ao encontro das necessidades 
dos do- centes, procurando atender as sugestões dos participantes em eventos anteriores. A 
inscrição é realizada na intranet, em Olhar Docente.
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PROGRAMA DE AÇÃO INSTITUCIONAL 
E SOCIAL (PAIS)

A maioria das grandes empresas 
procura um funcionário que não seja ape-
nas o técnico, mas com formação huma-
nista, que se preocupe com os problemas 
da coletividade. É por isso que o UniFOA fa-
vorece a participação de acadêmicos, pro-
fessores e funcionários em atividades que 
tragam benefícios para a comunidade, em 
ações internas e externas.
 O Programa de Ação Institucional e 
Social (Pais), responsável pelo gerencia-
mento dessas ações, promove o relacio-
namento com as várias entidades e órgãos 
externos. A mobilização de alunos é feita a 
partir do trabalho dos nucleadores de cur-
so, e todas as atividades voluntárias con- 
tam como horas complementares.

Instituições benefi centes, órgãos 
públicos e não governamentais, que neces-
sitem de cola- boradores em ações bene-
fi centes, podem enviar ofício à reitoria do 
UniFOA solicitando o apoio de voluntários.

- Atividade Laboral para Benefi ciários da 
Justiça;

- Ação Social – Sopa Fraterna do Centro 
Espírita a Caminho da Luz e FOA/UniFOA.
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BOLSAS DE EXTENSÃO PARA ALUNOS 
(PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSAS DE EXTENSÃO – PIBEX)

- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC/UniFOA);
- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Ino-

vação (PIBIT/UniFOA)
- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científi ca (PIBIC/CNPq);
- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Ino-

vação (PIBIT/CNPq);
- Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX/UniFOA);
- Incentivo a participação dos editais para projetos de pesquisa fomentados pela Fun-

dação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) 
e Coorde- nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES.
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Descrição e número de Bolsas
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EMPRESARIAL
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PROGRAMA DE AÇÃO EMPRESARIAL 
(PAE)

Setor responsável por estreitar re-
lações entre a instituição, os alunos e as 
empresas. Nosso principal objetivo é sa-
tisfazer a necessidade permanente de re-
avaliação das competências, qualifi cações 
e ferramentas trabalhadas no cotidiano 
das empresas, para que possam se manter 
competitivas diante das exigências impos-
tas pelo mercado.
 O UniFOA Empresarial fará a ponte 
entre o UniFOA e as empresas e instituições 
públicas e privadas da região.

Nele será possível conhecer e se in-
formar sobre serviços diversos, como con-
vênios de des- conto e estágio, parcerias 
comerciais, cursos de capacitação, consul-
toria, seminários, simpósios e outros as-
suntos, além de poder cadastrar oportuni-
dades de vagas de emprego e estágio. Isso 
permitirá agilidade e estreitamento das re-
lações entre o UniFOA e as empresas.

SERVIÇOS

Os Cursos de Capacitação são oferecidos pelo Programa de Capacitação Profi ssional 
(PCP), um programa voltado às empresas e organizações que desejam oferecer qualifi cação 
aos seus participantes. O objetivo é promover, desenvolver, qualifi car e treinar os profi ssio-
nais das diversas empresas que buscam o crescimento sólido e sustentável, auxiliando as-
sim na construção de resultados mais efi cazes. Para que isso aconteça, os cursos serão 
formatados em parceria com a sua empresa, atendendo dessa forma, as exigências e neces-
sidades estabelecidas pela organização apresentando um conteúdo único e especifi co.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO
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LISTA DOS PRINCIPAIS CURSOS:

Nele será possível conhecer e se informar sobre serviços diversos, como convênios de 
des- conto e estágio, parcerias comerciais, cursos de capacitação, consultoria, seminários, 
simpósios e outros assuntos, além de poder cadastrar oportunidades de vagas de emprego e 
estágio. Isso permitirá agilidade e estreitamento das relações entre o UniFOA e as empresas.

Gestão Administrativa - As organizações e a administração. O papel gerencial. Prin-
cipais teorias sobre a administração. Contexto contemporâneo da administração. Processo 
Administrativo. Gestão Empresarial. Desenvolver a aplicabilidade da gestão empresarial em 
profi ssionais através dos conceitos, análises e “cases” os quais envolvam: Gestão de Pes-
soas, Contabilidade, Área comercial Finanças, entre outras.
Economia e Finanças - Conceitos fundamentais sobre economia e fi nanças: sua importância, 
suas metas, suas áreas de atuação, sua evolução histórica. A importância do domínio fi nan-
ceiro para uma empresa.

Marketing - Conceitos e evolução. O ambiente do marketing. Pesquisas e sistemas 
de informação. Comportamento do Consumidor. Segmentação. Estratégias para produtos e 
serviços. Estratégias de preço. Canais de distribuição. Estratégias de Comunicação.

Empreendedorismo - Empreendedorismo e espírito empreendedor. Habilidades, atitudes e 
características dos empreendedores – fatores psicológicos e sociológicos. Início e ciclo de vida 
de uma empresa. Oportunidades de negócios; identifi cação, seleção e defi nição do negócio.

 Relações Humanas - Conceito e importância das relações humanas. Comportamento 
organizacional. Relações humanas no trabalho. Resistência às mudanças. Relações inter-
pessoais: motivação chefi a e liderança.

Formação de Equipes - Através de uma metodologia inovadora, este curso procura 
conceituar, promover, desenvolver e reter profi ssionais e equipes qualifi cadas, bem orientar 
aos gestores das empresas, como torná-las mais produtivas e efi cientes.

Liderança Transformadora - Desenvolver aplicabilidades de gestão e técnicas com-
portamentais de gerenciamento de pessoas em organizações, através de uma metodologia 
que apresentam quais a principais características para que um gestor tenha sucesso, atitudes 
comportamentais, técnicas de liderança, as novas características que os líderes devam possuir 
para atender as necessidades das empresas, fi delização de equipes, tipos de gerência.
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Gerenciamento de Conflitos - Trabalhar o relacionamento interpessoal dos gestores, 
através do desenvolvimento de práticas e metodologias de trabalho que promovam a inter-
secção entre todos os gestores da organização, objetivando a união e busca dos resultados

Direito Trabalhista e Previdenciário - A evolução do Direito do Trabalho e suas re-
lações no tempo com a empresa e o empregado. Os direitos trabalhistas e previdenciários 
práticos do empregador, do empregado e dos segurados.
Gestão de Pessoas - Gestão de pessoas em ambiente de mudanças. Trabalho como fator moti-
vacional. Provocando a motivação nas pessoas. Trabalho em equipe. Desenvolvendo equipes.

Matemática Financeira - Porcentagem. Juros simples e compostos. Cálculo de pres-
tações e amortizações em fi nanciamentos. Cálculo de juros cobrados em fi nanciamentos. 
Utilização de planilhas eletrônicas e calculadoras.
Contabilidade Geral e Gerencial - Contabilidade como sistema de informações. A informação 
contábil para planejamento de gestão. A informação contábil para controle de operações.

Estratégias de Venda - Conceitos, ferramentas e processos na defi nição e escolha 
das estratégias de vendas. Domínio das diferentes formas e meios de atuação do vendedor, 
possibilidades de representações comerciais.

NR 10 - Promover o conhecimento das técnicas regulamentadoras para os demais 
profi ssionais das empresas, através de uma metodologia simples e objetiva.
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ENCONTRO ENTRE EMPRESAS

O Encontro entre empresas é um evento promovido pelo Programa de Ações Empre-
sarias, em conjunto com as pró-reitorias do UniFOA. Tem por objetivo propiciar um espaço 
de reflexão sobre as necessidades e demandas do mercado, propor ações de melhoria tanto 
no âmbito de atuação profi ssional quanto no de Responsabilidade Social. Neste evento as 
empresas também podem divulgar seus programas de trainee e estágio, prospectar alunos, 
estabelecer parcerias empresariais no que tange a projetos de pesquisas para o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e melhorias dos processos empresariais.

RELAÇÕES EMPRESARIAIS

Promovem o relacionamento entre instituições e universidade em busca de parcerias 
tecnológicas e de desenvolvimento empresarial. Oferece consultoria empresarial (prestação 
de serviços) e programas de estágio (seleção de alunos). Coordena e orienta a Empresa Jú-
nior do UniFOA.
Fomenta as ações de cunho socioempresarial, com a aproximação de empresas de diversos 
segmentos a entidades sociais e comunidades, visando o desenvolvimento de projetos, o 
crescimento econômico, a inclusão social e principalmente o resgate da cidadania.
Auxilia a comunidade empresarial na divulgação de projetos, na indicação de vagas para os 
alunos e egressos do UniFOA, bem como no desenvolvimento de projetos e pesquisas com 
o UniFOA, estes, estabelecidos por meio de convênio, proporcionando benefícios para toda a 
comunidade acadêmica.
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RESPONSABILIDADE
SOCIAL
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PROGRAMA DE ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR - PAC

Fomenta projetos de Responsabilidade Social junto à comunidade e oferece progra-
mas, projetos e consultoria no âmbito da Responsabilidade Social.
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SERVIÇOS À COMUNIDADE

BEM-ESTAR, CULTURA E LAZER

CLUBE FOA

 O Clube FOA minimiza o tempo ocioso dos alunos, por meio da atividade física, e tam-
bém oferece exercício físico regular para funcionários e professores. A infraestrutura inclui 
quadras poliesportivas, pista de atletismo, piscina, salas de dança, lutas e de musculação 
com equipa mentos modernos. Com esse objetivo, o Clube FOA consegue diminuir o absen-
teísmo e realizar a promoção de saúde. Além da atividade física proporcionada, há também 
uma parceria com o curso de Educação Física, que promove as avaliações funcionais, como 
percentual de gordura, circunferência e teste de flexibilidade, que permitem o direcionamento 
dos alunos em suas atividades. Todo fi nal de período, alunos de Nutrição realizam orientação 
nutricional, visando ao melhor atendimento dos clientes.

Atendimentos no Clube FOA
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
IMPORTANTES

- 12º Congressso Brasileiro de Saúde Coletiva
- 1º Congresso Sul-americano, 2º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Paulista de Urgên-

cias e Emergências Pediátricas
- 21º Congresso Brasileiro de Ortodontia
- 22ª Jornada da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica - JABRO 2018
- 33º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
- 35ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica
- 35ª Reunião Atual da SBPQO
- 35º Congresso Mundial de Medicina do Esporte FIMS e o 30º Congresso Brasileiro de 

Medicina do Exercício e do Esporte
- 3º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de construção sustentável 2018
- 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral - XV Reunión de La Academia 

Iberoamericana de Patología Y Medicina BucaL - XII Congresso Brasileiro de Câncer Bucal
- 5° Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa
- 56º COBEM - Congresso Brasileiro de Educação Médica
- 56º Congresso Internacional de Americanistas (ICA)
- 5ª Jornada Internacional de Histórias em Quadrinhos
- 73º Congresso Anual da ABM Internacional
- 7ª Reunião Anual dos Coordenadores dos Programas Institucionais do PIBIC, PIBIC-AF e PIBITI
- 8º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária
- COBENGE 2018
- Congresso de Salud Familiar e Comunitária
- CONSOPERJ - XIII CONGRESSO DE PEDIATRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Encontro do FOPROF sobre Avaliação dos Mestrados Profi ssionais
- Encontro do Forum de Programas Profi ssionais Sudeste 2018
- Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social
- XXIX ENANGRAD - Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração
- I Mostra Científi ca Estudantil da ABEn - RJ
- I Simpósio de Urgência e Emergência do Sul Fluminense RJ.
- III Simpósio CONCEA 2018 - 10 Anos da Lei Arouca
- Instituto Politécnico do Porto e 8ª Conferência Forges - Fórum da Gestão do Ensino Su-

perior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa
- International Conference on Alive Engineering Education - ICAEEdu 2018
- Participação do Curso de Nutrição do UniFOA no XXV Congresso Brasileiro de Nutrição
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- Participação no II Congresso Internacional Comunicação e Educação
- Publicação de Artigo Científi co na Revista Materiais Science Forum
- Publicação de Capítulo no Livro Impactos das Tecnologias na Engenharia Química
- Reunião Preparatória para o Seminário de Acompanhamento da Área de Materiais
- Sociology Of Law - O Direito Entre o Caos e a Desconstrução
- THEORETICAL AND EXPERIMENTAL MECHANICS AND MATERIALS (TEMM 2018) 
- V ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS - V ENECIÊNCIAS 2018
- V ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBIENTE
- VII ENALIC - VII Encontro Nacional das Licenciaturas - VI Seminário do PIBID - I Semi-

nário do Residência Pedagógica
- X Congresso Ibero-Americano de Docência Universitária
- XII Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação Profi ssionais
- XIII Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro 2018
- XIV Encontro Nacional de História Oral. Testemunhar por imagens. A história oral e o re-

gistro audiovisual.
- XIX ISA World Congress of Sociology
- XLVI CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHARIA (COBENGE)
- XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social
- XVI ENEEAMB & IV FLAES
- XVII Brazil MRS Meeting (Brazilian Materials Research Society)
- XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA
- XXIX Congresso Brasileiro de Nefrologia
- XXVI ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO - ENBRA - PARA ONDE VAI A ADMI-

NISTRAÇÃO - CFA/CRA-RJ
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REALIZAÇÃO DE EVENTOS

- 2º Simpósio Sul Fluminense de Prevenção e Tratamento de Lesões de Pele
- 36 Festival de Handebol Infantil do UniFOA
- 5ª Semana da Promoção da Igualdade Racial do UniFOA
- 7° Semana do Raciocínio Clínico
- 79ª Semana Brasileira de Enfermagem XVII Semana de Enfermagem do UniFOA - 2018
- A Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Bra-

sileira, Africana e Indígena
- A Educação em Direitos Humanos
- A Influência Indígena e Africana na Formação do Perfi l Religioso Brasileiro
- A Recepção dos Acadêmicos no Ambiente de Simulação: Aplicação na Vida Real
- África-Brasil: A diáspora africana e a saga dos Orixás
- Aplicação do Protocolo Kids nas Escolas
- Atualização em Oncohematologia Pediatrica
- Audiências simuladas
- Aula de Campo Usina de Itaipu e Arredores para Cursos de Engenharia do UniFOA
- Biologando Ciências: Um Encontro de Saberes
- Biologia na Praça: Biologia no Dia a Dia
- Cadastro Doador- INCA/HEMORIO
- Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular em 2018
- Capacita COREN - Classsifi cação de Risco no Atendimento Emergencial 
- Capacitação de Acadêmicos do Estágio Obrigatório da Graduação de Enfermagem
- Cine Seso: Cruzando Fronteiras
- Comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente
- Congresso Médico 2018 - Curso de Medicina: 50 anos de história
- Conscientização sobre cirurgias plásticas estéticas e seus riscos
- CURSO DE NUTRIÇÃO DO UNIFOA NO DIA DO IDOSO DA AAP-VR
- Desfi le Cívico de 7 de Setembro de 2018
- Direitos Humanos: Indentidade, Gênero e Sexualidade Dentro e Fora da Comunidade Escolar
- Ecossitemas Aquáticos - Projetos Estação Ecológica de Tamoios - Tarituba - Paraty
- Educação em Saúde ao Grupo de Gestante
- Emergências Médicas
- Festival de dança
- I Ciclo de Debates em Educação Básica
- I ENCONTRO SUL FLUMINENSE DE ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA
- I ENCONTRO SUL FLUMINENSE DE LIGAS ACADÊMICAS COM TEMA SOBRE OBESIDADE
- I Forum Estudantil da ABEn Regional Volta Redonda/2018
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- I MARATONA ENEM UNIFOA
- I Semana da Cardiologia do UniFOA
- I Seminário de Lutas e Educação Física
- I Simpósio Acadêmico de Pediatria do Sul Fluminense
- I Simpósio de Dermatoses na Atenção Básica
- I Simpósio de Emagrecimento e Metabolismo
- I Workshop Sobre Florestas Urbanas
- II Encontro da Diversidade UniFOA
- II Mostra de cultura e talentos do Curso de Medicina do UniFOA
- II Semana acadêmica do curso DE Ciências Contábeis
- II Seminário de pesquisa em relações étnico-raciais do UniFOA
- II Seminário de tecnologia de informática - ti verde: apresentando o novo pensamento em ti
- II Simpósio dos Sentidos
- III Simpósio de pesquisa em direito UniFOA 2018
- III Diálogos na Academia
- III Feira de Estágios do UniFOA
- III Jornada Cientifi ca do Zoológico Municipal - Tópicos Especiais em Educação Ambiental
- III Simpósio em Humanidades Médicas: História do Jubileu
- Imunização para acadêmicos da área de saúde
- Iº Simpósio Acadêmico de Clínica Médica do Sul Fluminense
- IV Encontro UniFOA das Religiões de Matriz Afrobrasileiras: Intolerância Religiosa e Cidadania
- IX Seminário da Biologia: Ciência para Redução das Desigualdades
- Jornada Sul Fluminense de Asma Brônquica
- Lançamento do livro Mulheres em movimento. Experiências, conexões e trajetórias trans-

nacionais
- Linfoma na criança
- Lupus: para conviver é preciso conhecer
- Mac Dia Feliz
- Mesa Redonda com Gestores da Empresa Saint Gobain Sobre a Atuação do Engenheiro 

de Produção
- Mesa redonda: Quando tratar um paciente idoso oncológico
- Mostra de cinema: somos todos (I)migrantes
- O que é CRA/RJ
- O Que que a Sala Verde Tem?
- Orientação e educação em saúde auditiva na policlínica do unifoa
- Outubro rosa / Pedalada na luta contra o câncer de mama
- PANC - Valorizando as Plantas Comestíveis e a Sustentabilidade Ambiental
- Práticas pedagógicas em ação - uma feira de ciências e biologia na Escola do Quilombo 

de Santana, quatis
- Prescrição medicamentosa para gestante
- Prevenção de acidentes domésticos na infância
- Repaginando a CLT Pós Reforma Trabalhista
- Reunião com os egressos do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura
- Revendo os Egressos das Engenharias
- Roda de Conversa sobre o 8º Encontro de Mulheres Estudantes (EME)
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- Sábado Para a Saúde Rastreio Diabetes e Hipertensão Arterial
- Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018
- Semana acadêmica dos cursos de engenharia ambiental, engenharia civil e engenharia 

de produção
- Semana da Engenharia Elétrica
- Semana da engenharia mecânica do UniFOA 2018
- Semana de Audiência simuladas
- Semana do Design - Inovação, Meio Ambiente, Tecnologia
- Semana Mundial da Saúde
- Seminário Compacto: o Profi ssional de Educação Física e suas Possibilidades de Inter-

venção na Área de Saúde
- Seminário de Materiais de Construção
- Seminário de Materiais de Construção
- Sexta para Saúde: Rastreio Diabetes e Hipertensão Arterial
- Simpósio de cardiologia do esporte
- Simpósio de Hematologia para o Clínico
- Simpósio de Práticas Integrativa e Complementar no Cuidado em Saúde
- Simpósio de urgências e emergências cirúrgicas
- Simpósio de urgências e emergências cirúrgicas
- SINAIS VITAIS: Atividade Pratica de Ensino e Extensão da Liga Acadêmica de Fisiologia e 

Farmacologia do Curso de Odontologia nos laboratórios de Habilidades
- Startup Day UniFOA/Sebrae
- Talentos do curso de serviço social
- Tópicos em Educação: Direitos Humanos, Novos Modelos Familiares e o Desenvolvimen-

to na Sociedade
- Tribunal do Júri Simulado
- Tumores do SNC
- UniFOA de portas abertas
- Uso Inadequado de Medicamentos Controlados por Jovens Estudantes
- V I Jornada Científi ca de Enfermagem do UniFOA 2018
- V Simpósio de ensino em ciências da saúde e do meio ambiente
- VI Encontro de Licenciaturas - A Escola Como Integrantes da Rede de Serviços na Comunidade
- VI Jornada de conciliação do núcleo de práticas jurídicas do curso de direito – UniFOA
- VI Semana acadêmica do curso de administração
- VIII Meeting de Fisiologia do Exercício
- Vivência aquática: aprimorar a modalidade maratonas aquáticas
- Vivências práticas de atividades coletivas
- Workshop de diagnóstico de câncer por imagem
- XI seminário do escritório da cidadania do UniFOA
- XII Colóquio Técnico-Ciêntifi co e IV Encontro de Extensão do UniFOA
- XIV e XV PREMIO MOLEDO SARTORI DE MONOGRAFIA JURÍDICA
- XIV Jornada de Nutrição da Região Sul Fluminense
- XIV Seminário Internacional Analítico de Temas Interdisciplinares
- XIX Festival - Festival de Futsal Infantil do UniFOA
- XIX Semana jurídica do Curso de Direito do UniFOA
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ENCONTROS DE DOCENTES

 O tradicional evento da instituição, que acontece a cada semestre, além de ser um 
espaço de confraternização para os professores, acontece a cada semestre e marca o início 
do ano letivo para os profi ssionais que atuam nos 21 cursos de graduação, 02 Programas de 
Mestrado e 19 cursos de pós-graduação. Esse ano, em pauta estiveram novas tecnologias e 
as inovações acadêmicas e contou com a participação de 466 docentes.



75RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 2018

PORTAS ABERTAS

O UniFOA de Portas Abertas, em sua 14ª edição, realizada no dia 10 de outubro de 
2018, no período da manhã e da tarde, teve por objetivo promover atividades de interesse da 
comunidade como o Quiz de Conhecimentos entre as Escolas de Ensino Médio, bateu um 
recorde: cerca de quatro mil alunos e professores estiveram presentes no maior evento do 
UniFOA. O encontro reuniu jovens de várias cidades da região e também de outros estados, 
para participarem do Quiz de Conhecimentos com o tema “Música” em comemoração aos 10 
anos da Rádio Web UniFOA.
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Uma das novidades de 2018 foi a votação do nome da mascote, um camaleão que 
existe desde a 5° edição do evento. Além disso, os jovens puderam tirar foto com a mascote 
em 3D através de um aplicativo. Durante o evento, a Rádio Web UniFOA também sorteou fo-
nes de ouvido e outros brindes.
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E pela sexta vez, proporcionamos aos alunos um ambiente inteiramente destinado a 
testes vocacionais, com profi ssionais qualifi cados para tirar qualquer dúvida, dando assim a 
estudantes visitante a oportunidade de escolher sua carreira.

Portas Abertas em Números
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FEIRA DE ESTÁGIOS

Idealizada pelo PAE – Programa de Ações Empresariais e com o 
apoio da Divisão de Marketing, a III Feira de Estágios realizada pelo Uni-
FOA aconteceu no dia 11 de outubro de 2018, teve como principal objetivo 
de estreitar o relacionamento entre comunidade acadêmica e as empresas 
da Região Sul Fluminense.

Os discentes conversaram com funcionários do setor de Recursos Humanos e Marke-
ting de 23 empresas, dentre elas Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, CSN, MRS 
Logística, Gym Fitness, Carta Fabril, Aldeia das Águas, Santander, Arcelor Mittal, Totvs e outras.
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PROJETO VISITAS ORIENTADAS

 O Campus Universitário Olezio Galotti, localizado no bairro Três Poços, por sua gran-
deza e beleza, desperta em muitas pessoas o desejo de conhece-lo melhor, saber mais sobre 
sua história. Por isso, a Divisão de Marketing, desde 2008, tem profi ssionalizado o serviço de 
visita orientada, disponibilizando uma equipe treinada, com dias e horários fi xos para receber 
por meio de agen- damento via site. Em 2017, foram 31 empresas ou Instituições de Ensino 
que visitaram o Campus Universitário Olezio Galotti.
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FEIRAS, EVENTOS E VISITAS ÀS ESCOLAS
DE ENSINO MÉDIO
 O UniFOA conquistou a confi ança e tornou-se parceiro de algumas instituições de 
ensino por meio da realização de ações como palestras, mesa-redonda, fóruns, rodas de 
conversa, ação social dentre outros. 

- Visita técnica ao CEJA - centro de educação de jovens e adultos - prof. Dary ferreira Pinto 
de Oliveira

- Visita técnica - SENAI
- Ação de promoção em saúde bucal nas comunidades
- Ação Social na Rua de Compras da Prefeitura de Volta Redonda
- Atendimento Multidisciplinar ao Paciente Oncológico
- Atendimento Odontológico a Pacientes com Defi ciência
- Atividade Laboral Para Benefi ciários da Justiça - 2018
- Avaliação Antodométrica e Aferição de Pressão Arterial em Pacientes da Poloclinica do UniFOA
- Avaliação de Jovens do Volta Redonda Futebol Clube Outubro Rosa - Conscientização 

sobre Câncer de Mama
- Diálogos em extensão: Educação em saúde, meio ambiente e cidadania. A escola pública 

no cerne da questão social
- Educação em saúde sexual e reprodutiva nas escolas
- Educação física no pet saúde gradua sus
- Frequência alimentar de moradores da região de solo contaminado do bairro Volta Grande - VR
- Medicina e o pet saúde graduasus em 2018
- Operação Heróis da Alegria
- Pet saúde e o curso de enfermagem do unifoa
- PET Saúde e o Curso de Nutrição do UniFOA
- Pet Saúde e o Curso de Odontologia
- Prevenção do Câncer de Pele com funcionários da CSN
- Projeto de Extensão e Pesquisa: NÚCLEO DA DOR de atendimento e orientação à porta-

dores de DTM e Dor Orofacial
- Sopa Fraterna do Centro Espírita A Caminho da Luz
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FORMAÇÃO CONTINUADA INTERNA

Gestores, Professores e Técnicos Administrativos

- Capacitação em currículo lattes
- Curso autodesk fusion 360
- Curso básico de língua brasileira de sinais (libras) para docentes do unifoa
- Curso de capacitação docente autodesk: software fusion 360
- Curso de capacitação docente autodesk: software revit
- Elaboração de questões de prova: padrão enade e desenvolvimento do pensamento crítico
- Ensino híbrido: rotação por estações
- Flipped classroom - sala de aula invertida
- Curso de capacitação docente autodesk: software autocad
- Ofi cina de iniciação científi ca
- Onenote na sala de aula
- Prezi - inovando em apresentações
- Unifoa - tecnologias de ponta
- Espaço saber discente (proposta de capacitação para os estudantes do unifoa, que a 

cada semestre, oferta cursos, ofi cinas e palestras de acordo com as demandas aponta-
das em pesquisa);

- Programa de apoio à aprendizagem (nivelamento, bizuário)
- Reflexões sobre o Papel do Papel do Professor no AtendiemEnto ao Aluno com Defi ciencia
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SAÚDE E 
CIDADANIA
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

O Centro de Ciências da Saúde - CCS atende à comunidade de maneira prestativa e 
efi ciente, por meio da aplicação de recursos e técnicas terapêuticas, além de auxiliar o aluno 
a desenvolver e aprimorar seu aprendizado profi ssional com ética, tornando-se um agente de 
transformação social.
 Dentro do CCS funcionam a Policlínica e as Clínicas Odontológicas.

CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA - CIO 
– ESPECIALIDADES

As comunidades interna e externa são atendidas nas Clínicas Odontológicas do Uni-
FOA, pelos alu- nos do curso, supervisionados por professores.
Os alunos atendem nas especialidades de: Endodontia, Cirurgia Oral, Odontologia Estética, 
Dentís- tica, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Diagnóstico bucal, Prótese Odontoló-
gica, Radiologia e Semiologia

Serviços

Endodontia - Em casos de alterações por cárie, fraturas dentárias, trauma dentário, trauma 
ortodôntico, lesões endoperiodontais, necessidades protéticas e outras patologias endodôn-
ticas, é recomendado o tratamento endodôntico, conhecido como tratamento de canal.

Cirurgia Oral - Trata desde a extração de dentes, até a remoção cirúrgica do freio labial su-
perior e/ ou freio lingual e/ou labial inferior, além das cirurgias bucais de pequeno porte e 
pequenas correções ósseas.

Dentística e Odontologia Estética - A especialidade trata de clareamento dos dentes, uso de 
resinas diretas, facetas e restaurações estéticas, entre outros serviços.
Diagnóstico Bucal e Semiologia - Estuda as alterações do complexo bucal e estruturas ane-
xas, visando ao diagnóstico e prognóstico destas alterações.

Implantodontia - Destinado a reabilitações protéticas suportadas ou retidas por implantes 
dentários.

Odontopediatria - Cuidados com a saúde bucal de crianças.



RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 201884

Ortodontia - Corrige a posição dos dentes e dos ossos maxilares, através de aparelhos. O 
principal objetivo da ortodontia é o perfeito alinhamento dentário, que melhora a estética e 
o sorriso de adul- tos e crianças, promove a higiene bucal e evita problemas de respiração, 
deglutição e fala.

Periodontia - Estuda e trata as doenças do sistema de implantação e suporte dos dentes, 
como as alterações da gengiva e dos ossos de sustentação dos dentes.
Prótese Odontológica - Lida com a reposição de tecidos bucais e dentes perdidos, visando à 
res- tauração e manutenção da forma, função, aparência e saúde bucal.
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Número de atendimento por especialidade

POLICLÍNICA PROFESSOR DOUTOR ANDRÉ 
SARMENTO BIANCO E ANEXO

A Policlínica abriga os cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição, e presta, gratuita-
mente, atendimento clínico; oftalmológico; otorrinolaringológico; atendimento às mulheres, 
incluindo gestantes; e crianças.

Serviços

- Atendimento de grupos de Amamentação e Gestantes pelos Cursos de Serviço Social e 
Enfermagem;

- Visita domiciliar para triagem e cadastro na Pediatria e Clínica Médica;
- Visitas às unidades de saúde para divulgação das especialidades Médicas;
- Promoção de exercícios aquáticos;
- Educação e conscientização corporal;
- Atendimentos a grupos específi cos como crianças, idosos, portadores da mesma patolo-

gia e gestantes visando consciência e recuperação funcional do corpo;
- Avaliação Postural e fotometria;
- Oferta de consultas com prescrição de dietas e avaliação nutricional;
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AMBULATÓRIO DE MEDICINA

Atendimento realizado por alunos, supervisionados por professores, nas áreas de gi-
necolo- gia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, geriatria, cardiologia, dermatologia, pneu-
mologia, gastro- enterologia, nefrologia, psiquiatria, oftalmologia e otorrinolaringologia.
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NUTRIÇÃO

Realizado de modo individualizado, o atendimento é feito com prescrição de plano die-
tético que respeite as características da patologia do indivíduo, associado às modifi cações 
que se façam necessárias para atender os aspectos culturais, emocionais e psicológicos 
envolvidos no ato de se alimentar.
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Número e atendimentos na Policlínica Doutor André Sarmento 
Bianco, por especialidade

Número solicitações de exames, por tipo de exame
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ESCRITÓRIO DA CIDADANIA

Escritório da Cidadania é um núcleo 
de prática profi ssional dos cursos da área 
de Humanas e Sociais Aplicadas do UniFOA.
 Oferece atendimento gratuito em 
questões jurídicas, sociais, contábeis, ad-
ministrativas,  de recursos humanos e ain-
da presta serviços em comunicação – jor-
nalismo e publicidade, para  a comunidade 
externa de Volta Redonda e região.
 Desta forma, os usuários atendidos 
são bem orientados sobre seus direitos, 
cumprem corretamente seus deveres, en-
quanto os alunos dos diversos cursos par-
ticipam de programas de educação inter-
disciplinares para o exercício da cidadania.

O Escritório da Cidadania engloba os 
núcleos de Prática Jurídica; Contábil, RH e 
Admi- nistração; Serviço Social; Comuni-
cação Social; Pesquisa e Extensão; e, ainda, 
oferece a alunos oportunidades de estágio 
em convênios exclusivos com a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, com 
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro e com o Núcleo de Primeiro Aten- 
dimento no Juizado Especial Cível de Volta 
Redonda e Pinheiral.

NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

População atendida / Envolvidos: docentes, discente, técnicos administrativos
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Processos Ativos no NPJ           Total

Processos em tramitação - 2018 206

Audiências por área
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Participação Docente/Discente e números de Audiência

Petições apresentadas, juntadas, emendas, apelação,
cumprimentos, réplica e contestação, rol de testemunhas em 2018             Total

Petições iniciais, contestação, juntadas, recursos, etc.                             281

Controle de publicações em 2018                                                                       Total

Diário Ofi cial (DOERJ/DOU)                                                                               291

Processos novos distribuídos em 2018                                                              Total

Cível, Família, Criminal e Trabalho                                                                     48



RELATÓRIO SOCIAL FOA E UNIFOA 201892

NPH – NÚCLEO DE PRÁTICAS HUMANAS

O Núcleo de Práticas Humanas, tem 
sido importante instrumento formalizador 
no processo didático-profi ssional, buscado 
constante informação por meio de casos 
práticos e reais e preparando o estudante 
para o mercado de trabalho.
 Esse espaço, articulado ao ensino do 
trabalho profi ssional oferecido pelos cur-
sos de Ciências Contábeis, Administração 
e Gestão de Recursos Humanos, 

confi gura-se como possibilidade de ofe-
recer campo de estágio, atividades de ex-
tensão e de pesquisas para os alunos, ma-
terializando a indissociabilidade entre tais 
dimensões da formação profi ssional. O 
NPH pode ser identifi cado como uma das 
atividades do UniFOA que materializa a 
função social da academia, apontando para 
a responsabilidade com a comunidade.

- Orientação e execução do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2018 para con-
tribuintes e orientações posteriores sobre retifi cações;

- Pedidos de Viabilidade - procedimentos que proporcionam ao empresário uma 
consulta antecipada junto as instituições para verifi car a viabilidade da implan-
tação da sua empresa.

- Coordenação e apoio na execução do Projeto ConquistaRH;
- Orientação sobre o MEI – Microempreendedor Individual, com as diversas áreas 

de atuação;
- Elaboração e orientação sobre currículo profi ssional, equilíbrio fi nanceiro e com-

portamento em entrevistas de emprego;
- Cálculo Trabalhista. 
- Revisão de cálculo de Rescisão contratual.
- Revisão De Cálculos De Benefícios.
- Orientação para abertura de Pequenas Empresas.
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NSS – NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL

O Núcleo de Serviço Social tem o objetivo de consolidar, articular e ampliar os espaços 
de de- senvolvimento do trabalho de assistente social nos mais diversos projetos que se 
constituem como demandas para este profi ssional, inscritas no âmbito do Centro Universi-
tário de Volta Redonda – UniFOA. O NSS investe em ações de extensão interdisciplinares, de 
forma a pensar estratégias de aprendizado teórico e prático para os discentes e fomentar a 
intervenção institucional junto à comu- nidade externa.

Atendimentos do NSS – Núcleo de Serviço Social 2017                                 Total

Execução e Orientação do Imposto de Renda Pessoas Física 2018              28
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ACESSIBILIDADE
E ESTRUTURA
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O Núcleo de Acessibilidade Institucional do UniFOA é responsável por permear de for-
ma transversal e contínua, todos os níveis da estrutura da IES, visando às adaptações, mo-
difi cações e ajustes necessários e adequados exequíveis em cada caso, a fi m de assegurar 
que a pessoa com necessidade especial possa gozar ou exercer, em igualdade de condições 
e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. A 
atuação do Núcleo é di- rigida à comunidade discente, docente, administrativa, operacional 
e da comunidade externa que se vale de suas instalações, nos diversos programas comuni-
tários existentes.

- Elaboração dos indicadores ofi ciais do Núcleo de Acessibilidade à luz do Plano de Des-
envolvimento Institucional (PDI) 2017/2021 e publicados pelo INEP/MEC em dez/2017 
– Planejamento, Evidenciação e Apropriação;

- Planejamento e atuação dos dos Grupos Temáticos do Núcleo de Acessibilidade – FOA/
UniFOA (Instrumental, Atitudinal, Metodológico, Digital e Comunicacional);

- Elaboração do Plano de Garantia Acessibildade (PGA);
- Ciclo de vistorias de complementação de adequações nos Centros Laboratoriais do Cen-

tro Integrado de Tecnologia (CIT) e no Centro de Ciências da Saúde (CCS)
- Apoio e desenvolvimento de matérias, para o Via Campus, para divulgação e conscienti-

zação das questões de acessibilidade;
- Discussão para apresentação junto ao Núcleo Institucional de Acessibilidade para as Políti-

cas Institucionais, aprovadas em junho do corrente através da Resolução CONSEPE 036/17;
- Discussão para apresentação à Instituição pelo Núcleo Institucional de Acessibilidade 

dos PLANO DE GARANTIA DE ACESSIBILIDADE
- Conclusão da  Etapa II de sinalização tátil externa, conforme projeto desenvolvido pelo 

Núcleo Institucional FOA/ UniFOA de Acessibilidade no Campus Olézio Galotti
- Preparação de novo ciclo de conscientização atitudinal e comportamental junto à Comu-

nidade Acadêmica, capitaneadas pela Pró-Reitoria Acadêmica e SPI/NADD;
- Atualização dos implantações acessíveis, visando atualização dos indicadores Institu-

cionais para a questão de Acessibilidade.
- Capacitação, à comunidade acadêmica, em Língua Brasileira de Sinais  (LIBRAS);
- Treinamento de funcionários da instituição nos softwares DOSVOX e VLIBRAS.
- Ampliação da divulgação do apoio Psicopedagógico disponibilizado pela IES através do 

atendimento educacional especializado, pelo Setor Pedagógico Institucional (SPI);
- Planejamento da continuidade de capacitação dos atores institucionais no tangentes à 

disponibilização da acessibilidade Metodológica dos conteúdos, digital, instrumental, co-
municacional e atitudinal.

- Continuidade da Identifi cação e análise das alterações promovidas no Instrumento de 
Cursos de Graduação presencial e a distância, visando a identifi cação das novas diretri-
zes e o início processo de proposituras, notadamente no campo pedagógico, para alin-
har-se às novas diretrizes.
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- Promoção de ofi cinas, ministradas pelo Núcleo de Apoio ao Discente e Docente(NADD), 
tanto para professores quanto para os funcionários administrativos lotados nas Secreta-
rias dos Cursos;

- Acompanhamento, em conjunto com o Setor Pedagógico Institucional (SPI), da validação das 
declarações de Pessoas com Defi ciência dos discentes cadastrados junto à DI e SPI/NADD; 

- Apoio e assessoria às demandas Institucionais encaminhadas; 

População discente com alteração de saúde/necessidades educacionais especiais em 2018

Número de Atendimentos, por tipo de defi ciência, em 2018
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Volta Redonda -RJ Campi Universitários

OLEZIO GALOTTI - TRÊS POÇOS
Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325, Três Poços, 

Volta Redonda - RJ
CEP: 27240-560

Telefones: + 55 24 3340-8400 / + 55 24 3340-8404 (Fax)

PORFIRIO JOSÉ DE ALMEIDA - ATERRADO
Avenida Lucas Evangelista , 862, Aterrado - Volta Redonda - RJ 

CEP: 27215-630
Telefones : + 55 24 3344-1400

JOÃO PESSOA FAGUNDES - TANGERINAL
Rua 28, 619, Tangerina! , Volta Redonda - RJ. CEP : 27.264-330

Telefones: + 55 24 3336-7451 / + 55 24 3336-7483

COLINA
Anexo ao Hospital São João Batista Rua Nossa Senhora das 

Graças, 273, Colina - Volta Redonda - RJ
CEP: 27.253-610 

Telefone: + 55 24 3340-8437

JOSÉ VINCIPROVA - VILA SANTA CECÍLIA
Rua 23-B, 39, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ

CEP: 27.260-530
Telefone:+ 55 24 3348-5991

LEONARDO MOLLICA - RETIRO
Avenida Jaraguá, 1048, Retiro, Volta Redonda - RJ

CEP: 27.277-130
Telefone : + 55 24 3344 -1850

Acesse
https://twitter.com/unifoa

 https://www.facebook.com/UniFOA 
https://www.instagram.com/unifoa/


