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A UnirG é uma Instituição Pública Municipal e como tal não 

poderia ficar alheia no contexto sócio-cultural de nossa região. Este 

Balanço Social é de grande importância para que, em  forma de um 

registro documentado, possa apresentar a sociedade a sua efetiva 

participação social.

O trabalho foi fruto dos próprios acadêmicos da Instituição 

com a supervisão e apoio de professores e de todo seu corpo administrativo, 

demonstrando que as somas de esforços, quando dirigidas a um propósito nobre é capaz 

de melhorar a vida de muitas pessoas.

O resultado é satisfatório e com certeza surpreenderá muitas pessoas, pois o 

labor de nossas atividades cotidianas muitas vezes não permite que possamos 

vislumbrar a participação da UnirG em nossa comunidade. O registro de suas atividades 

com certeza será um divisor de águas, um novo tempo, uma nova história começa a 

partir do lançamento desse Balanço Social.

Atualmente o mundo tem passado por grandes transformações, e é justamente 

essa dinâmica que faz com que os serviços públicos possam melhorar cada dia mais. Do 

sucesso da UnirG verterá o orgulho do povo gurupiense em saber que conta com uma 

Instituição realizadora de sonhos, que de fato ela é a maior e a mais importante 

Instituição de Ensino Superior do Tocantins, é o patrimônio mais valioso para aqueles 

que um dia escolheram nossa cidade para fincar suas raízes. 

Palavra do Prefeito

Alexandre Tadeu Abdalla
Prefeito de Gurupi



Palavra da Presidente

Dulce Maria Palma Pimenta Furlan
Presidente da Fundação UnirG

Há 27 anos a UnirG desempenha um papel 

fundamental na sociedade de educar, orientar e estimular o 

aprendizado. 

Sendo nossa missão a de promover o ensino eficiente 

de forma competente e ética, sempre acreditamos na 

disseminação do conhecimento como forma de contribuir 

para o desenvolvimento humano, social e cultural da nossa 

região.

Em sua segunda edição, o Balanço Social reforça que 

a UnirG tem feito muito por Gurupi. Apesar de todos os 

desafios, ela sempre supera os obstáculos porque temos 

colaboradores, alunos e professores que acreditam e confiam que podemos ir muito 

mais longe.

Prova disso, foi a recente renovação do recredenciamento da UnirG para mais 

5 anos com conceito institucional nota 4, avaliada pelo Conselho Estadual de 

Educação.

Ao longo desses anos, a UnirG se estabeleceu como uma das maiores 

Instituições de Ensino Superior do Tocantins, orgulhosamente a única tocantinense. 

Os resultados obtidos e os números de pessoas que atendemos só em 2011, 

registrados aqui neste Balanço é o retrato do empenho de todos. 

Queremos continuar sendo referência nos trabalhos que desenvolvemos. 

Desejamos também continuar contribuindo com o progresso local, por meio dos 

projetos que estarão presentes na vida de grande parcela da nossa população.
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Palavra do Reitor

 Ano após ano, o Centro Universitário UnirG mantém e 

otimiza sua missão de contribuir para o desenvolvimento social, 

científico e tecnológico do Estado e do País, antenado sempre 

nas demandas da comunidade local. 

 2012 foi um ano especial, em que as ações desenvolvidas 

por alunos e professores avançaram em número e qualidade. 

Incrementou-se o atendimento nos diversos órgãos e projetos 

mantidos pela UnirG e novos serviços passaram a ser 

oferecidos, na esteira de nosso sólido compromisso com Gurupi e região.

 Nesta edição, ao lado de informações sobre os Centros de Aplicação e Projetos de 

Extensão instituídos e aprovados pela UnirG, o Balanço Social apresenta relevantes 

ações dos cursos de Graduação, que complementam a formação acadêmica e 

beneficiam, de modo significativo, o dia-a-dia da sociedade. 

 Mesmo diante dos grandes desafios que se colocam às Instituições de Ensino 

brasileiras, acreditamos que se concretiza mais e mais o fortalecimento da UnirG, 

atenta à sua nobre missão cívica enquanto linha de frente do Ensino Superior no 

Tocantins e Norte do País. 

 Prova inconteste é o recente Recredenciamento do Centro Universitário por cinco 

anos, com o honroso Conceito 4 - muito próximo da excelência, concedido após 

rigorosa avaliação do Conselho Estadual de Educação. Uma conquista histórica para a 

UnirG e para Gurupi. Isso nos motiva e orgulha, convalidando o bom caminho até aqui 

percorrido. Os desafios enfrentados fizeram-se conquista, 

bem como são hoje a certeza de que temos pela frente um 

grande e alvissareiro futuro.   



Palavra do Presidente do 
Conselho Estadual de Educação

O Centro Universitário UnirG desenvolve uma função social 

relevante e de fundamental importância, não somente para o 

município de Gurupi, mas para todo o Estado do Tocantins, fazendo 

com carinho, cuidado e os devidos critérios, o serviço de inclusão 

social de crianças, jovens e das pessoas que padecem de algum tipo 

de carência, de forma geral.

Parabenizo esta IES pela metodologia sábia, prudente, 

democrática e dialógica adotada na superação de suas limitações.

Encontra-se aí, nesta metodologia, o segredo de superação de suas dificuldades e o 

da vitória pelo alto conceito alcançado na avaliação externa, quando da verificação in 

loco para a renovação do seu credenciamento, como Centro Universitário, atingindo 

conceito 4, em uma escala de 1 a 5.

O Conselho Estadual de Educação considera esta pontuação, como um  ponto de 

alta relevância a ser registrado no balanço social do Centro Universitário UnirG, neste 

ano.

Palmas, outubro de 2012.

Cicinato Mendes da Silva

Presidente do CEE-TO
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 A UnirG, primeiro Centro Universitário do Tocantins, foi avaliado pelo Conselho Estadual 

de Educação, e diante da qualidade dos cursos e de sua gestão, recebeu recredenciamento por 

mais cinco anos (Decreto nº4.659/ DOE 24/10/12).

 Numa escala de 1 a 5, a o Centro Universitário UnirG foi avaliado com nota 4  em 

Conceito Institucional, grau considerado próximo da excelência. Assim, a UnirG abre portas 

definitivas para concretizar um antigo sonho, o de transformar-se em Universidade.

O que é o recredenciamento?

 As Instituições de Ensino Superior (IES), para iniciar suas atividades, devem solicitar seu credenciamento 

junto ao MEC ou ao Conselho Estadual de Educação (CEE), dependendo de sua natureza. De acordo com sua 

organização acadêmica, as IES são credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades. 

 Inicialmente a IES é credenciada como faculdade. O credenciamento como universidade ou centro 

universitário, com as respectivas prerrogativas de autonomia, depende do credenciamento específico de instituição já 

credenciada, em funcionamento regular e com padrão satisfatório de qualidade.

 O primeiro credenciamento da instituição tem prazo máximo de três anos, para faculdades e centros 

universitários, e de cinco anos, para as universidades. O recredenciamento deve ser solicitado pela IES ao final de 

cada ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), junto ao órgão competente. 

UnirG: fazendo história

 Em 1985 foi fundada a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich), que iniciou suas atividades com os 

cursos de Pedagogia e Direito. 

 Em 2003, a Fafich teve sua denominação alterada para Faculdade UnirG.

 Em 2008, já com 14 cursos, a IES foi credenciada como o primeiro Centro Universitário genuinamente 

tocantinense, dando mais um importante passo em sua história, tendo este validade por três anos. 

 Em 2012, elaborou seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2012-2017), discutido coletivamente por 

toda a comunidade acadêmica, traçando a missão e os objetivos estratégicos da IES para os próximos cinco anos.

 A partir disso, em setembro de 2012, a IES recebeu a visita de uma comissão avaliadora in loco, designada 

pelo CEE, que analisou diversos quesitos. Ao todo, 10 dimensões foram avaliadas considerando temas como ensino, 

pesquisa, extensão, proposta pedagógica, corpo docente e corpo técnico administrativo, infraestrutura e 

responsabilidade social.

 Em 24 de outubro de 2012, foi publicado o decreto nº4659/DOU 24/10/12, de Recredenciamento por cinco 

anos, após parecer do Conselho Estadual, que atribuiu à UnirG conceito 4.

Orgulho de Gurupi, certeza de mais 
conquistas para o Tocantins
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Missão 

"Ser um Centro Universitário 
comprometido com o desenvolvimento 
regional e a produção de conhecimento 
com qualidade, por meio da ciência e 
inovação, pautado na ética na cidadania 
e na responsabilidade social." 

"Ser a maior Instituição de 

Ensino Superior do Tocantins, 

tornando-se referência no País 

e que ofereça aos nossos 

alunos a melhor relação custo e 

qualidade." 

Visão

Plano de Desenvolvimento Institucional UnirG

(PDI 2012-2017)
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Casa de Cultura

Ouvidoria

Presidência

Conselho Curador

Sec. de Apoio aos 
Órgãos Colegiados

Assessorias

Procuradoria Jurídica 
e Acadêmica

Chefia de Gabinete 

Controladoria Geral

Controladoria Geral

Assessorias

Diretoria Administrativa 
e Financeira

Gerência 
Administrativa

Gerência 
Financeira

Patrimônio e 
Manutenção

Núcleo de Tecnologia 
de Informação 

CEDOC

Limpeza / Conservação 
e Vigilância

Recursos Humanos 

Compras

Almoxarifado

Financiamento
Estudantil

Tesouraria Contabilidade

A Fundação UnirG é a mantenedora do Centro Universitário UnirG. Ela é responsável pelo planejamento e o controle 
administrativo-financeiro da IES, além de administrar a estrutura física/patrimonial que serve à Academia, bem como os recursos 
humanos não docentes. Embora possua autonomia para gerir as finanças, a Fundação trabalha em função do Centro 
Universitário.

Anualmente a direção do Centro Universitário UnirG e da Fundação UnirG fazem o planejamento anual dividido por 
setores. Havendo previsão orçamentária, os recursos são repassados para a Academia mediante consulta à Fundação. 

A Fundação está distribuída em 103 departamentos, com aproximadamente 470 servidores. A estimativa é de que quase 
900 famílias sejam diretamente beneficiadas com a renda gerada pela IES. 

Atualmente a UnirG tem o quarto maior orçamento público do Estado, sendo  uma das maiores empregadoras do 
Tocantins.

Fundação UnirG
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Conselho Superior
(CONSUP) 

Câmara de Ética
e Disciplina

Câmara de
Graduação

Reitoria 

Vice-reitoria

Assessorias

Secretaria Acadêmica

Comissão Permanente de Avaliação (CPA)

Registro de Diplomas, Títulos e Certificados

Conselho de 
Integração 
Instituição- 

Sociedade (CIIS) 

Pró-reitoria de Graduação
e Extensão (PGRAD)

Colegiado de 
Coordenadores 

(COLEC) 
Comitê de ÉticaPró-reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação (PROPESC)

Assessorias 
Assessorias

Comissão do Processo Seletivo
Núcleos de Pesquisas

Núcleo de Pesquisa Comunitária
(NUPESQ)

Conselho de 
Curso (CONSEC) 

Câmara de Projetos

Câmara de Ética e Disciplina

Câmara de Rec. Administrativos

Coordenação de Curso

Coordenação de Estágio

Cursos

Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina 
Odontologia
Psicologia

Administração
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Com. Social - Jornalismo
Direito 

Educação Física 
Letras 
Pedagogia 

Orgãos de Apoio
Orgãos Suplementares

Orgãos SuplementaresCentros de AplicaçãoAudiovisual Bibliotecas
Central de Atend. 
ao Aluno (CAT) 

Central de Atend. 
ao Professor (CAP) 

Laboratórios

Laboratórios Saúde Laboratórios Diversos 

01 - Lab. de Eletrônica e Sistema Digitais 

02 - Lab. de Fotografia

03 - Lab. de Informática (Campi I e II) 

04 - Lab. Jornal 

05 - Lab. de Línguas 

06 - Lab. de Rádio (LABÁUDIO) 

01 - Lab. Anatômico I e II 

02 - Lab. Bioquímica 

03 - Lab. Controle de Qualidade

04 - Lab. Enfermagem 

05 - Lab. Farmacologia

06 - Lab. Farmacotécnica 

07 - Lab. Fisiologia

08 - Lab. Massoterapia 

09 - Lab. Microbiologia e Imunologia

10 - Lab. Toxicologia 

11 - Lab. Microscopia 

12 - Lab. Ossário I e II

13 - Lab. Fundamentos da Enfermagem 

14 - Lab. Parasitologia

15 - Lab. Patologia

16 - Lab. Práticas Anatômicas 

17 - Lab. Psicologia 

18 - Lab. Química

01 - Agência de Jornalismo e Publicidade

Experimental (AJOPE)

02 - Ambulatório de Saúde Comunitária

03 - Centro de Incubação de Empresas 

04 - Clínica Escola de Fisioterapia

05 - Clínicas Odontológicas I e II 

06 - Empresa Júnior 

07 - Escola de Saúde Pública de Goiás (ESAP)   

       Hosp. Geral de Goiânia (HGG) 

       Hosp. Materno Infantil 

       Hosp. N. Senhora de Lourdes 

08 - Escritório Modelo de Contábeis 

09 - Escritório Modelo de Direito 

10 - Hospital Geral de Palmas 

11 - Hosp. Santa Marcelina (São Paulo) 

12 - Santa Casa de Misericórdia de Limeira 

13 - Programa de Saúde Famíliar 

       Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi 

14 - Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins 

       Hospital de Referência de Gurupi 

       Hospital Materno Infantil - Palmas 

       Hospital Dona Regina - Palmas 

15 - Centro de Línguas Letras (CELL) 

16 - Serviço Escola de Psicologia (SEPSI) 

17 - Centro de Apoio Pedagógico (CEAPe) 

18 - Fábrica de Software 

19 - Centro de Vida Saudável 

A história da primeira Instituição de 
Ensino Superior do Tocantins, ainda na 
região do então Norte de Goiás, teve início 
com a abertura de dois cursos de gradua-
ção: Direito e Pedagogia. Ao longo dos 
últimos 27 anos, a UnirG ampliou suas 
fronteiras e novos cursos surgiram nas 
áreas da Saúde, Humanas, Exatas e 
Ciências Sociais Aplicadas.

Atualmente a IES conta com 
aproximadamente 4.400 estudantes, 414 
professores e quase 470 servidores do 
quadro técnico-administrativo. Tamanho 
crescimento atraiu novos moradores para 
Gurupi e contribuiu fortemente para o 
desenvolvimento da região sul do 
Tocantins. 

Em 2008, a UnirG novamente 
marcou a história da Educação Superior no 
Estado, sendo o primeiro Centro Universi-
tário do Tocantins credenciado junto ao 
Conselho Estadual de Educação (CEE). 

Em 2012, outra importante conquis-
ta marca sua trajetória: após visita do CEE, 
o Centro Universitário foi recredenciado 
por cinco anos, alcançando conceito 4. 

Além do impulso à economia 
regional, a instalação e consolidação da 
UnirG em Gurupi possibilitou a oferta de 
dezenas de serviços qualificados em 
diferentes áreas à comunidade da região. 
Anualmente centenas de pessoas são 
atendidas por seus alunos e professores 
em projetos ou órgãos de extensão 
mantidos pela Instituição.

Centro Universitário UnirG
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Cursos de Graduação
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ANO DE REFERÊNCIA GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO TOTAL

¹ 2009 20 256 62 16 354

¹ 2010 7 299 85 18 409

¹ 2011 5 306 81 17 409

² 2012 - MÊS DE MAIO 1 232 68 17 318

Censo da Educação Superior 
Comparativo/Docentes

Grau de formação / Docentes em exercício
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FONTE: ¹ CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - INEP/MEC
              ² RESUMO MENSAL DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PARA O MÊS DE MAIO DE 2012



Censo da Educação Superior 
Comparativo/Docentes

ANO DE REFERÊNCIA HORISTA
TEMPO PARCIAL 

DE 20 HORAS

TEMPO INTEGRAL DE 

40 HORAS SEM DE

TEMPO INTEGRAL DE 40 

HORAS COM DE
TOTAL

¹ 2009 354 0 0 0 354

¹ 2010 155 57 132 65 409

¹ 2011 91 70 186 62 409

² 2012 - MÊS DE MAIO 5 83 173 57 318

Regime de Trabalho / Docentes em Exercício
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Serviços Prestados à Comunidade



Clínica Escola de Fisioterapia

Há sete anos a Clínica Escola também presta relevantes serviços à comunidade local e regional, 
ao mesmo tempo em que complementa a formação acadêmica dos formandos, se constituindo 
como vasto campo de estágio para os acadêmicos do 9º e 10º períodos de Fisioterapia, 
supervisionados por professores especialistas em cada área.
 
São milhares de atendimentos realizados anualmente pela Clínica, oferecidos gratuitamente à 
população de Gurupi e região, nas áreas de ortopedia e traumatologia, dermato-funcional 
(estética), neurologia, cardiorrespiratória, postura e saúde pública. 

O Curso também oferece o estágio de observação para os alunos que cursam a partir do 4º 
período, nas chamadas disciplinas propedêuticas clínicas (ensino preparatório ou introdutório). 
Acompanhados por professores, esses estágios são realizados nas seguintes instituições:

· Ambulatório de Saúde Comunitária da 
UnirG

· Associação Comunitária do Bem Estar 
de Gurupi (Assobem)

· Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE)

· Batalhão da Polícia Militar
· Centro de Atenção Psicossocial (Caps)
· Delta Construtora
· Hospital de Referência de Gurupi (HRG)
· Lar dos Idosos

Atendimentos realizados em 2011:

Modalidades de atendimento Quant.

Ortopedia

Saúde pública

Neurologia

Dermato-funcional

Cardiorrespiratória

Postura

Total  12.465

3.460

1.860

3.605

1.400

870

1.270
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Criado em 2005, constitui-se num Centro de 

Aplicação dos cursos da área de saúde do Centro 

Universitário UnirG, sendo uma referência em 

atendimentos médicos especializados e gratuitos à 

comunidade de Gurupi e região.

Funciona em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, por meio de dois Programas de 

Saúde da Família (PSF). Atualmente conta com 16 

especialidades médicas e 06 modalidades de aten-

dimentos.

Além de possibilitar as aulas práticas para os 

alunos dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfer-

magem, Psicologia e Fisioterapia, o Ambulatório 

presta relevantes serviços à comunidade, suprindo 

parte das necessidades da população. 

Atendimentos realizados em 2011:

Modalidades de atendimento Quant.

Clínica médica/especialidades PSF 

Enfermagem PSF 

Téc. Enfermagem PSF

Agente comunitário de saúde

Odontologia PSF

TOTAL 47.110

6.113

5.519

8.700

21.817

4.961

Ambulatório de Saúde Comunitária
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Criada há oito anos, a Clínica é um centro 
de aplicação que possibilita um amplo campo de 
aprendizado para os acadêmicos de Odontologia 
e também atendimento odontológico gratuito à 
comunidade carente de Gurupi e região, 
contribuindo para oferecer uma vida mais 
saudável à população.

Os atendimentos são realizados pelos 
estudantes, sob a supervisão de professores em 
tempo integral.

São realizados atendimentos nas unida-
des da Clínica Escola, nas áreas de Periodontia, 
Endodontia, Odontopediatria, Multidisciplinar I, 
Multidisciplinar II, Integrada I e Integrada II. 

Atendimentos realizados em 2011:

Clínica Escola de Odontologia

Atend.   Quant.  

Periodontia, cirurgia, endodontia, 

dentística, prótese, odontopediatria, 

dentre outros  

6202

 

Pacientes atendidos  1284  

Tratamentos concluídos (altas)  516  
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As ligas acadêmicas são associações civis e científicas, sem fins lucrativos, formadas por grupos de 
estudantes que se unem com o propósito de se aprofundar em determinado tema, sob os cuidados de um professor 
orientador, visando complementar a formação acadêmica em uma área específica do campo médico, por meio de 
atividades relacionadas ao tripé ensino, pesquisa e extensão. 

O Conselho das Ligas Acadêmicas do Centro Universitário UnirG (Consul) atua na orientação e  
representação das Ligas da Instituição. Foi fundado em março de 2009 e é uma entidade civil, beneficente, sem fins 
lucrativos, de assistência social e orientação, de pessoa jurídica de direito privado, que tem sua duração 
condicionada à existência de atividades desenvolvidas pelos ligantes.

As finalidades do Consul são: 
I – Orientar a criação de novas Ligas Acadêmicas no Centro Universitário UnirG por meio de palestras e 

modelos;
II – Promover, organizar e participar da realização de congressos, simpósios, conferências e outros eventos 

de iniciativa pública ou privada, de caráter nacional ou internacional, relacionados com sua finalidade;
III – Apoiar as Ligas Acadêmicas em todas as instâncias, defendendo a promoção de ensino, pesquisa e 

extensão pela e para comunidade acadêmica; e
IV – Representar as Ligas diante da instituição de ensino e a sociedade.

Consul

Ligas acadêmicas filiadas ativas
L. A. de Anatomia Humana (Laah) 
L. A. de Anatomia Patológica (Laap)
L. A. de Clínica Médica (Lacm) 
L. A. de Doenças Infecto-Parasitárias (Ladip) 
L. A. de Estudos Cirúrgicos (Laec) 
L. A. de Endocrinologia Metabólica (Laem) 
L. A. de Estudos de Manejo da Dor (Laemd) 
L. A. de Enfermagem Saúde Metal (Laesm) 
L. A. de Fisiologia (LAF) 
L. A. de Genética Médica (Lagem) 
L. A. de Humanização na Saúde (LAHS) 
L. A. de Imunologia Clínica (Laic) 
L. A. de Microbiologia Médica (Lamim) 
L. A. de Neurociências (LAN) 
L. A. de Pediatria (Laped) 
L. A. de Saúde Comunitária (Lasac) 
L. A. de Saúde do Trabalhador (Lasat) 
L. A. da Sexualidade Humana (Laseh) 
L. A. da Saúde da Família (Lasf) 
L. A. de Tisiologia e Pneumologia (Latip) 
L. A. do Coração (LCOR) 
L. A. de Emergências Médicas (LEM) 
L. A. de Fisioterapia Intensiva (Ligafi) 
L. A. de Hematologia (Lhema) 
L. A. de Medicina Intensiva (Ligami) 
L. A. da Saúde da Mulher (LSM) 

CONSELHO SUPERIOR DAS LIGAS 
   NSULC
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Centro de aplicação do curso de Ciências Contábeis, o EMC visa contribuir para o aprimoramento 

profissional e técnico dos acadêmicos ao integrar a teoria com a vivência contábil, preparando-o para o mercado de 

trabalho.

Realiza atendimentos gratuitos para folhas de pagamento de empregadas domésticas e orientações na área 

contábil, fiscal e financeira para pequenos empresários, entidades filantrópicas e pessoa física em geral. As 

atividades são desenvolvidas pelos acadêmicos com supervisão de professores e servidores do Escritório.

Em abril de 2011, o EMC teve o espaço físico ampliado, aumentando a capacidade de atendimento aos 

acadêmicos, professores e à população. Além de servir como ponto de apóio aos estágios curriculares, estágios 

extracurriculares, o espaço do EMC também atende a reuniões, orientações e execução de projetos do Curso.

Também em 2011, foi celebrado um importante convênio com o Sebrae que possibilitou o atendimento a 

todos os empreendedores individuais de Gurupi e região sul do Estado por parte de alunos e professores do Curso, 

propiciando um substancial aumento do número de atendimentos realizados pelo EMC nesse ano.

Escritório Modelo de Contabilidade (EMC)

Atendimentos 2011 Quant.

EMC 1.202 25



Escritório Modelo de Direito (EMD)

O EMD é um órgão que possibilita a prática 

jurídica obrigatória do curso de Direito que há 23 

anos presta serviços jurídicos a pessoas carentes, 

cuja renda familiar não ultrapasse dois salários 

mínimos.

As atividades são voltadas para 

acompanhamento judicial das ações e ainda como 

consultoria simplificada à comunidade, para 

solucionar conflitos de maneira extrajudicial. Os 

atendimentos são feitos por acadêmicos, 

supervisionados pelos professores.

É um ambiente que prepara o acadêmico 

para a atuação profissional, tendo a oportunidade 

de redigir peças processuais, acompanhar a rotina 

profissional e atuar em audiências e sessões, 

assim como visitar órgãos judiciários e prestar 

serviços e técnicas de negociações coletivas, 

arbitragens e conciliação.

O EMD tem ainda extensões em Formoso do 

Araguaia, Peixe e Alvorada.

Atendimentos realizados em 2011:

Tipo de atendimento Quant.

Orientações

Guarda 

Alvará judicial 

Execução de alimentos 

Cautelar de busca e apreensão 

Divórcio consensual 

Homologação de acordo 

Cautelar de arrolamento de bens 

Execução de título extrajudicial

Obrigação de fazer

Indenização

Reconhecimento e dissolução de união estável

Adoção 

Divórcio litigioso

Retificação de assento de registro civil

Alimentos

Adjudicação compulsória

Usucapião

Investigação de paternidade c/alimentos

Defesa preliminar

Rescisão contratual

Reconh. e liquidação de sociedade empresária

Despejo

Liberdade provisória

Inventário

Regulamentação de visitas/guarda

Execução de sentença

Reclamação trabalhista

Apelação

Curatela

Concessão de benefício

Mandado de segurança 

Interdição

Restituição de quantia paga

TOTAL  643

102

12

18

52

9

55

57

2

7

6

16

22

2

26

15

72

2

4

25

41

3

2

4

14

5

13

6

18

4

10

7

5

4

3

Audiências realizadas em 2011

Tipo Quant.

Cível

Criminal

Trabalhista

Federal

Eleitoral

 637TOTAL

Atend.           Ações

CAPS

Pólo Formoso do Araguaia

Pólo Alvorada

31

192

183

110

17

----
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Farmácia Escola

Criada em 2008 por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal, a Farmácia Escola funciona como 

um centro de aplicação do curso de Farmácia, possibilitando parte dos estágios para os acadêmicos, sob a 

supervisão de professores.

Oferece a dispensação de medicamentos (distribuição a partir das receitas trazidas pelos pacientes) e 

atenção farmacêutica (prestação de esclarecimentos gerais sobre o uso dos medicamentos para a população 

carente). Os acadêmicos também realizam visitas nas residências dos pacientes para orientar e acompanhar o 

uso dos medicamentos.

Na Farmácia Escola são realizados os Estágios Supervisionados I e II. Os Estágios Supervisionados III 

são realizados em farmácias e drogarias da cidade, também sob os cuidados de professores do Curso. No 

Laboratório de Análises Clínicas, instalado no Ambulatório de Saúde Comunitária da UnirG, acontecem os 

Estágios Supervisionados IV e V, nos quais os alunos realizam atividades de prática clínica/laboratorial.

Atend. realizados em 2011 Quant. aprox.

 18.000Total
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Serviço Escola de Psicologia (Sepsi)

O centro de aplicação possibilita aos acadêmicos associarem a teoria vista em sala de aula à 

prática e ainda atender gratuitamente às demandas da comunidade local nas áreas de psicoterapia 

(adulto e infantil), plantão psicológico, psicodiagnóstico, orientação vocacional, atendimento a grupos 

de pais e adolescentes, e às Varas Cível, Criminal, de Família, Infância e Juventude, além do Conselho 

Tutelar. 

Inaugurado em 2009, o Sepsi está instalado no prédio do antigo Sanatório Espírita Serapião 

Ribeiro, ao lado do Ambulatório de Saúde Comunitária, na Av. Bahia, local onde o hospital psiquiátrico 

funcionou por 26 anos, sendo as instalações completamente reformadas a fim de receber o Serviço. 

No Sepsi, atuam acadêmicos do 9º e 10º períodos e busca-se desenvolver ações e intervenções 

profiláticas e preventivas referentes à saúde. Visam também desenvolver habilidades de trabalho em 

equipe multiprofissional.

Tipo de atendimento Quant. aprox. beneficiários

TOTAL 

Estágio

Clínico psicológico a crianças, 
jovens e adultos

ÊNFASE B 
(9º período)

ÊNFASE B 
(10º período)

70

224

294
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Estágios 

Curso de Psicologia

Além do Sepsi, os acadêmicos de Psicologia também realizam estágios em diversas outras instituições do 
Município, que variam de acordo com os períodos, conforme descrito abaixo:

ESTÁGIO BÁSICO I (4º período)
Estágio de observação nas seguintes instituições: 
· Lar dos Idosos
· Ambulatório e Policlínica
· Polícia Militar
· Crianças e adolescentes do PETI* 
· Crianças da Creche Maria Madalena

ESTÁGIO BÁSICO II (5º período)
Somente pesquisa sem beneficiários diretamente envolvidos.

ESTÁGIO BÁSICO III (6º período)
Projeto de Prevenção à Evasão Escolar do Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho envolvendo visitas 
domiciliares aos alunos com risco de evasão e palestras em todos os primeiros anos da escola.

Tipo de atendimento Quant.

Visitas domiciliares envolvendo 
entrevistas com alunos e familiares

64 visitas 

640 alunos atingidosPalestras 

TOTAL 704

ESTÁGIO BÁSICO IV (7º período)

Foram realizadas 279 triagens, sendo estas pessoas encaminhadas para acompanhamento psicológico nos estágios 

Ênfase B, feitos no Sepsi.

ESTÁGIO ÊNFASE A (8º período)

Tem como principal proposta a atuação preventiva e intervenção educativa nas instituições. Em 2011 foram 

beneficiadas:
Quant.

TOTAL 40

Instituição

Casa de Passagem 16 crianças em situação de 
risco e vulnerabilidade

PETI* 12 crianças 

Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS)

12 usuários entre idosos e crianças

*Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
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Psicologia Jurídica (Fórum)

Curso de Psicologia

Tipo de atendimento Quant.

Avaliações psicológicas para Varas de 
Família e Criminal

Triagem psicológica no Escritório 
Modelo de Direito

Aconselhamento psicológico após a triagem

TOTAL 104

48 pessoas

40 pessoas

16 pessoas

Policlínica Dr. Luís Santos Filho de Gurupi 

Tipo de atendimento Quant.

Programa de atendimento às 
profissionais do sexo

Programa de Hipertensão e Diabetes 
(idosos e professores)

Programa "Ação Saúde e Cidadania 

(Secretaria Municipal de Saúde) 

(teste HIV – prevenção AIDS)

Programa da Hanseníase

Programa Gravidez na Adolescência

40

308

400

250

10 

TOTAL 1.008

Tipo de atendimento Quant.

SESC LER

Creche Maria Madalena

Ambulatório – UnirG (grupos de idosos, 

mães e crianças)

APAE

TOTAL 232

02 avaliações

08 avaliações

102

120

ESTÁGIO ÊNFASE A (9º período)
Tem como proposta principal a atuação preventiva e intervenção educativa nas instituições/campos de estágio:

Tipo de atendimento Quant.

Colégio Ary Valadão Ribeiro Filho (plantão psicológico)

Palestras com os primeiros anos /  foco prevenção à ansiedade nas provas do simulado de final de ano

PETI (palestras, entrevistas com pais, dinâmicas, planejamento com professores e coord. do Programa)

Pró-rim

 922TOTAL

512

300

100

10

Total de atendimentos realizados em 2011 3.289

30



Núcleo de Ensino Prático (NEP)

Projeto de extensão do curso de Letras, o NEP objetiva promover, juntamente com professores, 
acadêmicos de Letras e comunidade local e regional, eventos e atividades culturais por meio de cursos, 
oficinas, seminários, entre outros, de modo a colaborar para integração entre o meio acadêmico e a 
comunidade.

Atividades desenvolvidas pelo NEP em 2011

Oficina de Teatro e Música parceria 
Casa de Cultura UnirG)

Atividade

Voltado aos acadêmicos de Letras, buscou desenvolver 
no futuro professor habilidades de oralidade. Envolveu 
sete encontros

Descrição

Jornal Soletrado Produzido por professores e acadêmicos (versão online)

Jornada Literária (parceria UFT)
Palestras com professores da UnirG e UFT sobre 
literaturas brasileira e americana. No encerramento, foi 
promovido o Luau Literário.

Palestra sobre obras literárias 
vestibular/ UnirG

Voltada a alunos de escolas públicas, sem condições 
financeiras para pagar cursinho pré-vestibular

Iniciado em 2003, este projeto de extensão objetiva contribuir para o aprimoramento dos 
conhecimentos da comunidade quanto às noções das línguas portuguesa e inglesa. Funciona também como 
um campo de estágio do Curso, preparando os acadêmicos de Letras para a prática pedagógica ao mesmo 
tempo em que presta um relevante serviço social, ao oferecer aulas de reforço em língua portuguesa e 
inglesa para alunos da rede pública municipal.

As aulas de língua portuguesa estão voltadas para a produção textual e a escrita, enquanto o ensino 
da língua inglesa visa desenvolver quatro habilidades: escrita, audição, leitura e pronúncia. Os encontros 
são realizados duas vezes por semana, com três horas de aula por dia.

Centro de Línguas 

Atividade Turmas Nº aprox. beneficiados

 110 alunos da rede municipalCentro de Línguas Três turmas

Palestra sobre as obras literárias 01 turma 60 alunos de escolas públicas

170TOTAL 
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Curso de Letras

Estágio Supervisionado

Os acadêmicos do 5º ao 8º períodos realizam estágios supervisionados em escolas públicas 

municipais e estaduais voltados ao ensino de língua portuguesa e língua inglesa. As atividades 

envolvem observação supervisionada, co-participação com auxílio ao professor, aplicação de 

oficinas e regências supervisionadas. 

Nº aprox. beneficiadosAtividade Turmas

Estágios 

supervisionados

Em três centros de 
ensino médio: 

  

 

CEM
 

de Gurupi



 

CEM

 

Ary Ribeiro 
Valadão Filho 

 CEM Bom Jesus

3000 alunos

Atendimentos realizados em 2011:
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Visa possibilitar que crianças e adolescentes de comunidades carentes de Gurupi tenham acesso à 

prática esportiva, especialmente alunos da rede pública de ensino. O Paideia, que existe desde 2000, vem 

se consolidando e assim estendendo seus atendimentos também para adultos e idosos.

As atividades são realizadas no Centro de Vida Saudável (Centro Administrativo da Fundação UnirG – 

antigo Hotel Açaí), ginásio de esportes Idanizete de Paula, ginásio pequeno e ginásio poliesportivo. 

Paideia: 
projeto de extensão para iniciação esportiva

TOTAL

Quant. alunosProjeto/Ação

Ginástica

Karatê

Capoeira

Jiu jitsu

Natação

Futebol

Dança

Hidroginástica

Ginástica localiz.

1

2

1

1

6

6

2

6

1

Quant. turmas

12

30

15

15

72

132

40

72

20

Total 408
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O projeto de extensão busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população 

gurupiense, desenvolvendo trabalhos de avaliação física, ginástica aeróbica, ginástica laboral, 

acompanhamento para caminhada e entre outras modalidades.

Desenvolvido por acadêmicos do 7º período do curso de Educação Física, sob a supervisão de 

professores, o Projeto atende aos praticantes de caminhada no Parque Mutuca e também em ações 

voluntárias realizadas em Gurupi.

Ginástica Laboral

Por meio do 'Caminhar Saudável', também foi implantado um programa de ginástica laboral para os 

funcionários administrativos da Fundação e Centro Universitário UnirG.  

Outras ações

Em 2011, o Projeto participou ainda de ações voluntárias realizadas por outras instituições no 

Município, como o 'Comando da Saúde nas Rodovias', realizado na BR-153 pelo SEST/SENAT, em parceria 

com a Polícia Rodoviária Federal;  do 'Dia Nacional do Voluntariado', realizado pela Fundação Bradesco e 

também do projeto 'Aldeia da Cidadania', realizado por Furnas Centrais Elétricas. 

Caminhar Saudável

TOTAL 1916

Quant.

Caminhar Saudável

Ginástica laboral

Dia do Voluntariado (Fund. Bradesco)

Comandos da Saúde nas Rodovias 

Aldeia da Cidadania (evento Furnas)

 

Projeto/Ação

606

1169

44

82

15
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Adultos acima de 45 anos e portadores de necessidades especiais integraram o público-alvo atendido pelo Projeto 
Vida Saudável, desenvolvido pelo curso de Educação Física do Centro Universitário UnirG. As atividades do Projeto tiveram 
início em novembro de 2010 e foram concluídas em novembro de 2011. O convênio foi aprovado em 2008 pela Secretaria 
Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer, do Ministério do Esporte.

O Projeto fez parte do Programa Esporte e Lazer da Cidade, mantido pelo Governo Federal, que liberou uma verba de 
mais de R$ 113 mil, em maio de 2010. O investimento da Fundação UnirG foi de cerca de R$ 14 mil.

As atividades foram realizadas no Centro de Vida Saudável, Ambulatório da UnirG,  Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), Associação Comunitária do Bem Estar Social (Assobem) e Postos de Saúde do Parque das Acácias e 
Setor Pedroso. Mais de 300 pessoas foram beneficiadas. 

As aulas foram ministradas por estagiários do curso de Educação Física, supervisionados por professores em oficinas 
das seguintes modalidades: badmington, caminhada, marcha, condicionamento físico, iniciação esportiva, dança, 
pintura, quimbol, recreação, yoga, treinamento funcional, voleibol, natação, dentre outros. 

Atendimentos realizados em 2011  Quant. 	

Adultos
	

24

Portadores de necessidades especiais
	

23

	
TOTAL

	

223

	

Idosos
	

	

176
	

foto 

Vida Saudável 
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Ações de atendimento à comunidade envolvendo diversos cursos do Centro Universitário estão 

beneficiando milhares de pessoas todos os anos por meio do Programa de Saúde da Família, no Ambulatório 

de Saúde Comunitária da UnirG. 

As atividades fazem parte do projeto de extensão “A prática da interdisciplinaridade no atendimento 

à comunidade nas áreas de abrangência do PSF UnirG”, desenvolvido pelo curso de Enfermagem em 

parceria com os cursos de Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e Psicologia da IES. 

O projeto existe desde 2005 e visa melhorar a qualidade de vida da comunidade por meio de 

atendimentos com uma equipe multiprofissional. Os atendimentos são para pessoas de todas as idades, de 

recém-nascidos a idosos. Em 2011, dois novos serviços foram implantados: a Shantala e Ofurô com bebês.

Além de beneficiar a comunidade, o projeto contribui com a preparação dos acadêmicos envolvidos e 

também é um campo de pesquisa para trabalhos científicos. 

Os atendimentos são realizados de 2ª a 6ª feira, das 07h15 às 11h.

Total	

Atend.
			

Quant. 

6.342

Programa de Saúde da Família na UnirG
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O projeto de extensão objetivou fortalecer a Associação dos Produtores Rurais do Projeto 

de Assentamento Vale Verde (APAVALE) no mercado, pela comercialização de seus produtos 

junto à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), bem como o desenvolvimento de 

pesquisas acadêmicas voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento regional. Instituições 

envolvidas: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Serviço Nacional de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Prefeitura Municipal 

de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Centro Universitário UnirG.

Envolveu quatro discentes do curso de Administração e Ciências Contábeis que fazem 

parte do quadro de estagiários da Empresa Júnior. Fomenta a agricultura familiar com geração de 

trabalho e renda, bem como o incremento da alimentação escolar, contribuindo 

significativamente para a redução da fome de crianças e jovens do município de Gurupi-TO.

Empreendimentos Solidários

Projeto Nº atendimentos

Empreendimentos Solidários 8000
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Ligado ao curso de Pedagogia, o projeto de extensão Classe Hospitalar foi criado em 2004 e 

conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Gurupi e também do Governo do Tocantins. 

O projeto atende crianças de 0 a 12 anos, que estejam internadas no Hospital de Referência de 

Gurupi, sendo a primeira iniciada do gênero criada no Estado. 

Os atendimentos são realizados durante o período de internação, com atividades educativas de 

português, matemática, pintura, música e informática. Conta ainda com uma brinquedoteca que visa à 

socialização dos pacientes e a desmistificação do ambiente hospitalar. 

São disponibilizados bonecas, carrinhos, instrumentos musicais, quebra-cabeças e jogos (de 

internet, encaixe, memória, dominó, dama, jogo da velha e baralho) e também livros infantis para o 

incentivo à leitura.

O Projeto realiza ainda eventos, que seguem um calendário com datas comemorativas. 

Classe Hospitalar

Atendimentos realizados em 2011 Quantidade

Crianças atendidas

Total 358

358
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Centro de Apoio Pedagógico (CEAPe)

 
 

Atendimentos realizados em 2011 Quantidade

Alunos atendidos 

Famílias atendidas

76

65

Também um projeto de extensão do curso de Pedagogia, o Ceape visa atender alunos do ensino 

fundamental com dificuldades de aprendizagem, oriundos das redes públicas municipal e estadual.  

Em 2011, envolveu cinco estagiários (quatro de Pedagogia e um de Ed. Física) e nove professores 

(sete de Pedagogia e dois de Educação Física). O Centro está instalado no Campus I da UnirG.

Núcleos de atuação: 

· Matemática

· Leitura e Escrita 

· Expressão Artística

· Dificuldade de Aprendizagem 

· Família/Escola

· Educação Física e Psicomotricidade 

Atividades desenvolvidas:

· Atividades pedagógicas nos núcleos

· Visitas às famílias

· Diagnóstico pedagógico e seleção de alunos

· Reuniões e palestras com pais, professores e escolas

· Reuniões pedagógicas periódicas com a equipe do CEAPe

· Eventos em datas comemorativas

Escolas envolvidas:

· Escola Municipal Lenival Correia

· Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães

· Escola Municipal Custódio Ribeiro da Silva

· Escola Estadual Dr. Waldir Lins
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O programa do curso de Odontologia teve início em 2006 e objetiva promover a saúde bucal pelo 

atendimento a gestantes e bebês de 0 a 5 anos. São realizadas palestras para gestantes, exames clínicos, 

limpeza da cavidade bucal nos bebês de 0 a 1 ano e o acompanhamento da saúde bucal para  as crianças de 

1 a 5 anos. 

Os pacientes são atendidos nos postos municipais de saúde e maternidade do Hospital Regional de 

Gurupi, todos os dias da semana. Participam acadêmicos dos 5º e 7º períodos de Odontologia, orientados 

por professores e profissionais que atuam no Programa.

Boquinha do Bebê

Atendimentos Quant.

Atendimentos em crianças de 0 a 5 anos

Palestras para gestantes

Procedimentos cirúrgicos e curativos

Consultas em recém-nascidos – Hospital 

materno infantil + orientação materna

717 crianças

70   palestras

34   procedimentos

649 bebês
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O projeto de extensão objetiva promover e coletar a doação de dentes humanos a fim de manter um 

acervo de dentes preservados em condições de serem utilizados em pesquisas e treinamento laboratorial pré-

clínico na graduação.

Dentre as funções, destacam-se: a valorização do dente como órgão; incentivo às doações e 

arrecadação de dentes; preparação dos dentes; manipulação; seleção, desinfecção e/ou esterilização; 

preservação, realização de pesquisas e atividades didáticas, dentre outras. 

As coletas são feitas em visitas a postos de saúde e consultórios odontológicos. O BDH conta com a 

colaboração de alunos voluntários do curso de Odontologia.

Programa de Coleta do Banco 
de Dentes Humanos  (BDH)

Dentes coletados 812



Programa de Promoção de Saúde para 
Primeira Infância em Creches e Pré-escola

Busca orientar pais e crianças quanto à escovação, sendo promovido pela disciplina Odontologia Social, 

do 1º período de Odontologia.

Atende crianças de 03 a 07 anos, sendo realizado na Creche Maria Madalena e na Pré-escola Silny, As 

atividades acontecem todas as sextas-feiras pela manhã, com a escovação supervisionada das crianças.

Atendimentos Quant. 

                                          700 Crianças atendidas 



Estágio Piloto da Odontologia Hospitalar 

O atendimento odontológico em ambiente hospitalar pode contribuir efetivamente para a 

recuperação dos pacientes. Assim, o cirurgião-dentista deve estar preparado para atuar também em 

hospitais em condições específicas e diferenciadas do cotidiano do consultório. 

Neste entendimento, surgiu o projeto Estágio Piloto da Odontologia Hospitalar que visa promover o 

convívio dos alunos de graduação em Odontologia com os internos do Hospital Regional de Gurupi, 

possibilitando atendimentos preventivos e educativos, com atividades acadêmicas realizadas de acordo 

com a Política Nacional de Humanização. 

O Projeto envolve acadêmicos e professores a partir do 5º período do Curso, com atendimentos em 

traumatologia, UTI e pediatria, tais como: orientação em saúde bucal, preparo pré-operatório, 

acompanhamento pós-operatório, profilaxia, auxílio, adequação da cavidade bucal em pacientes 

acamados, preenchimento de prontuários, atendimentos primários, diagnóstico de patologias bucais, 

dentre outros. 

Atendimentos Quant. 

Cirurgias com acompanhamento de acadêmicos 

estagiários selecionados
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Centros de aplicação, projetos e atividades de extensão 
Atendimentos gratuitos oferecidos à comunidade



Centros de aplicação, projetos e atividades de extensão 
Atendimentos gratuitos oferecidos à comunidade



Ambulatório de Saúde Comunitária

Clínica Escola de Fisioterapia 

Clínica Escola de Odontologia 

Farmácia Escola 

Serviço Escola de Psicologia 

Escritório Modelo de Contabilidade 

Escritório Modelo de Direito

Total de atendimentos realizados em 2011

47.110

12.465

6202

18.000

294

1202

643

PROJETOS/ATIVIDADES DE EXTENSÃO/ DEMAIS AÇÕES

Pedagogia 

Administração 

Ciências Contábeis 

Educação Física 

Letras

Psicologia 

Odontologia 

Casa de Cultura

Curso/Unidade

434

8000

274

2547

3170

3289

2145

165

TOTAL GERAL 105.940

Quant. Atend./ Proced. 2011

Subtotal 85.916

Subtotal 20.024
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Eventos Eventos Eventos 



Curso de Ciência da Computação

Realizado em novembro de 2011, o primeiro 
evento de tecnologia da informação do Sul do Tocantins 
se firmou como um portal de disseminação de trabalhos 
científicos realizados por pesquisadores da UnirG. 

O evento foi idealizado por estudantes e professo-
res do curso de Ciência da Computação do Centro 
Universitário UnirG e contou com a participação de 
acadêmicos do referido Curso e de alunos de cursos 
técnicos na área de informática da região sul do Estado. 
A tecnologia da informação, com todas as novas tecnolo-
gias relacionadas, é grande geradora de empregos. 
Nesse sentido, o Workshop visou contribuir com a 
qualificação dos estudantes, com o desenvolvimento do 

pensamento científico e ainda com a iniciação à pesquisa de estudantes de graduação. 

Em setembro de 2011, o curso de Ciência da 
Computação foi parceiro do projeto Aldeia da Cidadania, 
realizado pela Furnas Centras Elétricas, em Gurupi. 
Durante o projeto, professores e acadêmicos de Ciência 
Computação apresentaram o computador e as funciona-
lidades da internet a 116 crianças que ainda não haviam 
tido contato com ferramentas tecnológicas.    

Projeto Aldeia da Cidadania

1º Workshop de Tecnologia da Informação 
do Centro Universitário UnirG
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Festival de Cultura Corporal

Curso de Educação Física 

O evento objetiva incentivar a prática da expressão corporal por meio de apresentações de ginástica 

artística, lutas, capoeira, dança, atividades livres, criativas e acrobáticas, além de proporcionar 

conhecimentos de natureza científica, política, social e cultural. 

Em 2011, em sua nona edição, teve como tema 'A Magia do Corpo Expressa em Movimento' e contou 

com cerca de 30 apresentações de grupos de Gurupi, Formoso do Araguaia, Peixe, Dueré e Palmas. 

Participaram escolas da rede pública e privada, além de entidades como a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae) e o Projeto de Educação Integral da Fundação Bradesco. O evento tem entrada gratuita 

e em 2011 contou com um público aproximado de 1200 pessoas.
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Festival Universitário da Canção 

O Festival Universitário da Canção (FUC) foi criado em 2004, mas deixou de ser realizado por seis 

anos. 

Em 2010 o evento foi retomado pela Fundação UnirG, estando sua execução sob a responsabilidade 

do curso de Comunicação Social/Jornalismo, em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura e o apoio da 

Secretaria Estadual da Cultura. 

O evento dá oportunidade para que cantores e compositores universitários do Tocantins mostrem as 

produções artísticas musicais de âmbito acadêmico. O Festival também promove o intercâmbio cultural 

entre os estudantes de várias regiões do Estado. 

Em 2011, o FUC foi realizado de 01 a 03 de setembro e contou com 29 inscritos de várias Instituições 

de Ensino Superior do Tocantins. A premiação para o vencedor foi de R$ 1.000 e troféu. Para o segundo 

lugar, o prêmio foi de R$ 800 e troféu; o terceiro lugar ganhou R$ 500 e troféu e, o quarto colocado recebeu 

R$ 300 e troféu. A música mais popular, escolhida pelo público, também recebeu o troféu como prêmio.

O vencedor da edição 2011 foi Kássio Dionísio Gomes, estudante de Jornalismo da UnirG, com a 

música Se o céu fosse tão perto eu iria a pé, sendo a composição e interpretação dele mesmo, que também 

levou o troféu de música popular, escolhida pelo público.
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Com o tema “Visão Empreendedora do Administrador”, 

o Curso realizou a Semana do Administrador que recebeu 

cerca de 400 pessoas entre gestores, professores, 

empresários e acadêmicos e buscou valorizar o profissional, 

expondo as tendências das áreas administrativas e 

enfatizando sua visão empreendedora e colocando-o como 

principal agente de mudança nas organizações.

Semana do Administrador

Curso de Administração 

Setembro/2011
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Curso de Ciências Contábeis 

Em comemoração ao Dia do Contabilista, o Curso realizou o I Ciclo de Debates que teve como 
tema “O que o mercado atual espera dos profissionais contábeis” que reuniu acadêmicos, 
professores e profissionais da área para um momento de reflexão sobre a profissão contábil e 
contou com a participação de professores, empresários, profissionais da área e mais de 200 
acadêmicos. 

I Ciclo de Debates (Abril/2011)

Feira de Impostos (Junho/2011) 

O evento foi realizado por professores e acadêmicos do 5º e 8º períodos do Curso e visou 
conscientizar a população sobre a carga tributária paga sobre os produtos de consumo básicos e da 
necessidade de fiscalização da aplicação destes recursos em melhorias sociais. Foram realizados 
aproximadamente 70 atendimentos.
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Curso de Ciências Contábeis 

Curso Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)

Anualmente promovido pelo Escritório Modelo de Contabilidade, tem como público-alvo os 
acadêmicos do 8º período.

Semana do Empreendedor Individual (Junho/2011) 

Parceria realizada entre o EMC e o Sebrae que possibilitou aos acadêmicos o atendimento a 114 
empreendedores individuais.
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Curso de Ciências Contábeis 

Seminário do Empreendedor Individual (Junho/2011)

Realizado pelo Sebrae em parceria com o EMC, teve a finalidade de esclarecer dúvidas dos 
empreendedores individuais formalizados. Estiveram presentes 90 empreendedores. 

Semana em Comemoração ao Dia do Contador (Setembro/2011) 

- I Mostra de Iniciação Científica
- Oficinas
- Palestra motivacional
- Noite cultural 
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Curso de Psicologia 

Eventos e ações

I Encontro de Psicologia e Direito

Em novembro de 2011, cerca de 80 pessoas entre profissionais e estudantes das áreas de Psicologia e Direito 
estiveram reunidas com o objetivo de refletir sobre a interface das atuações dentro da Psicologia Jurídica, evento que 
envolveu juízes, promotores, psiquiatras, assistentes sociais, Polícia Militar e autoridades ligadas à Justiça.

Projeto Dia Feliz

Realizado em outubro de 2011, no Setor Bela Vista, em Gurupi, o projeto objetivou promover uma tarde de 
lazer para crianças e adultos com cultura, informação e distribuição de brinquedos e lanches, atendendo em torno de 
5.000 mil pessoas. Acadêmicos e professores de Psicologia desenvolveram ações preventivas e informativas 
abordando os seguintes temas: 

 A importância da afetividade na família; 
 O resgate das brincadeiras lúdicas; 
 Psicologia ambiental; 
 Direitos e deveres dos usuários do SUS; 
 Gravidez na adolescência; 
 Violência doméstica; 
 Importância do atendimento psicológico e 
 Relação pais e filhos.

Participação na IV Semana Farmacêutica

Exposição de trabalhos desenvolvidos nos campos de estágio e esclarecimento e orientações sobre a atuação do 
psicólogo e também do SEPSI. Cerca de 500 pessoas (acadêmicos da UnirG e comunidade em geral) foram beneficiadas pela ação.

Aldeia da Cidadania - Furnas

O evento aconteceu em setembro de 2011, na Escola Municipal Antônio de Almeida Veras, sendo realizado por Furnas em 
parceria com Secretaria Municipal de Saúde, UnirG, entre outros parceiros,. Os profissionais envolvidos no projeto realizaram 
10.822 atendimentos. Ações desenvolvidas pelo curso de Psicologia: orientações sobre atendimento psicológico e divulgação do 
Serviço Escola de Psicologia e suporte psicológico às pessoas que realizaram o teste rápido de HIV.

Psicologia Ambiental

Em 2011/1, os acadêmicos do 9º período realizaram atividades e palestras tendo como público-alvo as crianças do ensino 
fundamental de diversas escolas do Município, no intuito de despertar ações preventivas e de conscientização, estimulando a 
mudança dos maus hábitos em relação ao meio ambiente. Cerca de 400 pessoas entre estudantes e membros das escolas foram 
beneficiados.
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Curso de Farmácia

IV Semana Farmacêutica

Em outubro de 2011, o curso de Farmácia realizou a quarta edição da Semana Farmacêutica 

do Centro Universitário UnirG que teve “Farmácia Hospitalar” como tema e contou com 

aproximadamente 200 alunos participantes. O evento envolveu palestras, mostra farmacêutica, 

exposição de trabalhos científicos, além de peças teatrais, jogos inter-períodos e gincana 

acadêmica.
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Casa de Cultura  

Em 2011 o incentivo às artes cresceu exponencialmente na UnirG. 

Por meio da Casa de Cultura da IES, foram oferecidas aulas de artes 

plásticas, dança, música e teatro para crianças, jovens e adultos, para os 

servidores, alunos da Instituição e para a comunidade em geral. 

A Casa tem o objetivo de promover a integração entre a Instituição e 

a comunidade gurupiense, despertando talentos e incentivando a produção 

artística. 

Uma bem-sucedida parceria entre a Fundação UnirG e a iniciativa 

privada viabilizou a reforma das instalações da Casa de Cultura, oferecendo 

mais conforto e comodidade para os alunos. 

Em 2011 foram realizados dois recitais de música, com 

apresentações de 30 alunos de flautas (doce e transversal), violão, teclado, 

além de músicos convidados. 

O teatro teve grande destaque com o grupo de teatro da UnirG, o 

GUETU, que estreou com sucesso o espetáculo “TO em Cena”, contemplado 

com editais da Funarte e do Governo do Tocantins. O grupo realizou várias 

apresentações e foi homenageado pela Câmara Municipal de Gurupi.

O grupo teatral ainda prestou assistência ao projeto 'Mais 

Educação', do Ministério da Educação realizado em Escolas Municipais e na 

APAE, por meio do projeto “Loucos do Gueto”.

Atend. realizados em 2011 Quant.

Ballet e melhor idade

Teatro (Apae)

Violão

Flautas doce/transversal

Artes plásticas

Total 165

50

60

45

05

05

Atualmente a Casa de Cultura funciona no Centro Administrativo da 

UnirG (antigo Hotel Açaí), mas em breve estará em novo endereço: 

Rua 9 esq. com Av. Pará nº873 - Centro - Fones: 3612-7570/7571
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Cidadão Universitário

A gincana solidária é realizada há 10 anos e objetiva integrar os alunos novatos à comunidade, 

participando de provas esportivas, culturais e lúdico-recreativas, ao mesmo tempo em que a IES reafirma 

sua responsabilidade social ao beneficar comunidades carentes com donativos que são recolhidos pelos 

calouros durante as provas. 

Em 19 edições, o Projeto arrecadou aproximadamente 112 toneladas de alimentos, quase 50.000 

peças de roupas e calçados e 1.200  bolsas de sangue.  

Atualmente conta com o apoio da Organização Jaime câmara, Corpo de Bombeiros, Prefeitura 

Municipal de Gurupi, Hemocentro de Gurupi, 4º Batalhão da Polícia Militar e do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE).

TOTAL 16,5 140

Arrecadações em 2011 
Alimentos
(toneladas)

Bolsas de 
sangue

18º edição (2011-1)

19ª edição (2011-2)

10 

6,5 

98

42
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Atendimento ao Corpo Funcional
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Valor (mil reais)Origem de Recursos 2011

Receitas Totais

a. Prestação de Serviços e/ou
venda de produtos 

b. Outras Receitas

43.501.842,24

42.760.051,83

741.790,41

100%

98,3%

1,7%

Despesas Totais

Aplicação de Recursos %

a. Pessoal (Salários + benefícios + encargos)

b. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)

b.1 Operacionais

b.2 Impostos e taxas

*b.3 Financeiras

       c. Capital (máquinas + instalações + equipamentos)

46.535.833,52

36.033.314,86

9.649.062,18

7.171.455,33

651.443,87

1.826.162,98

853.456,48

100%

77.43%

20,73%

15,41%

1,40%

3,92%

1,83

Indicadores sociais internos
( Ações e benefícios para os funcionários) Valor (mil reais)

% 
sobre receita

a. Alimentação

b. Capacitação e desenvolvimento profissional 
(apoio aos colaboradores que estudam na instituição)

c. Saúde (Plano de Saúde)

d. Segurança e medicina no trabalho

e. Transporte

f. Bolsas/estágios

Total – Indicadores sociais internos

1.968.986,00

106.873,34

342.695,00

0

549.164,00

222.647,00

3.190.365,34

4,53%

0,24%

0,79%

0

1,26%

0,51%

7,33% 

Balanço Social Ano-base 2011

Outros IndicadoresOutros Indicadores

Nº Total de alunos

Nº de alunos com bolsas integrais

Valor total das bolsas integrais

Nº de alunos com bolsas parciais

Valor total das bolsas parciais

Nº de alunos com bolsas de Iniciação 
Científica e de Pesquisa

Valor total das bolsas de Iniciação 
Científica e de Pesquisa

4.738

5

74.878,08

1.248

3.836.786,18

9

27.540,00
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Balanço Social Ano-base 2011

Indicadores sobre o corpo funcional 2011

Nº total de empregados ao final do período

Nº de admissões durante o período

Nº de prestadores de serviço

% de empregados acima de 45 anos

Nº de mulheres que trabalham na Instituição

% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Idade média das mulheres em cargos de chefia

Salário médio das mulheres

Idade média dos homens em cargos de chefia

Salário médio dos homens

Nº de estagiários

Nº Portadores de necessidades especiais

Salário médio portadores necessidades especiais 

Qualificação do corpo funcional

935

53

186

25%

427

52%

38 anos

1.276,67

39 anos

1.307,54

115

02

1.438,86

2011

Nº Total de docentes

Nº de doutores

Nº de mestres

Nº de especialistas

Nº de graduados

Nº total de funcionários no corpo técnico administrativo

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)

Nº de graduados

Nº de graduandos

Nº de pessoas com ensino médio

Nº de pessoas com ensino fundamental

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto

Nº de pessoas não - alfabetizadas

415

14

79

300

22

502

79

146

68

193

12

04

0

Indicadores sobre o corpo funcional

Relação entre a maior e a menor remuneração

O processo de admissão de empregados é:

A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade em seu quadro funcional?

A Instituição desenvolve alguma política ou ação de valorização da diversidade entre alunos

Se sim na questão anterior, qual?

Na seleção de parceiros e prestadores de serviço, critérios éticos e de responsabilidade social e ambiental:

A participação de empregados no planejamento da Instituição:

Os processos eleitorais democráticos para escolha dos coordenadores e diretores da Instituição: 

A Instituição possui Comissão/Conselho de Ética para o acompanhamento de: 

R$ 622,00 -  7.765,99

1% por indicação    99% por seleção/concurso

(   ) Sim, institucionalizada 

(   ) Sim, não institucionalizada    ( x ) Não

2011

(   ) Sim, institucionalizada 

(   ) Sim, não institucionalizada    ( x ) Não

Bolsas de incentivos educacionais

(   ) Não são considerados   (   ) São sugeridos

( x ) São exigidos

(   ) Não ocorre  ( x ) Ocorre em nível de chefia

(   ) Ocorre em todos os níveis

(   ) Não ocorre     ( x ) Ocorre regularmente

(   ) Ocorre somente para cargos intermediários

(   ) Todas ações / atividades ( x ) Ensino e Pesquisa

(   ) Experimentação animal/vivissecção (   ) Não tem

Nota explicativa: 

O valor evidenciado neste item refere-se a despesas com empréstimos para construção do novo Campus da Unirg, portanto, o déficit apresentado no exercício de 
2011 não gera nenhuma preocupação quanto a saúde financeira da Instituição, tendo em vista, que estas origens de recursos foram 100% destinadas a aplicação 
em investimento imobilizado, e este propiciará benefícios econômicos futuro. 
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