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Mensagem do mantenedor 

 

 

Há mais de vinte anos, eu tive um sonho. Sonhei em oportunizar às pessoas o 

alcance do conhecimento, o poder de transformação, a chance  de atingir 

“mares nunca antes navegados”.  E vi na Educação essa possibilidade. A partir 

disso,  eu fundei  uma Instituição de Ensino Superior , por meio da qual eu 

poderia proporcionar  aos cidadãos a vivência dos saberes universitários, a 

ascensão profissional e individual de cada pessoa. Seria pela Unifamma que os 

meus e os sonhos de tantas outras pessoas da região de Maringá se 

concretizariam. E quando o desejo de contribuir para que mais pessoas 

pudessem ter um diploma em mãos e  a realização profissional na alma ficaram 

mais intensos, busquei a oferta da Educação a distância.  

Sem fronteiras, em qualquer lugar e a qualquer hora, a EaD da Unifamma 

surgiu para continuar os sonhos e ações de todos os brasileiros que, como eu, 

tem a convicção de que a Educação forma e transforma vidas.  

Desejo a você, estudante, que os seus sonhos, como os meus, não tenham 

limites. Presencial ou a distância, que você seja Unifamma! 
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História da IES 

O Centro universitário Metropolitano de Maringá- UNIFAMMA –  credenciado 

pela Portaria  Nº 231, DE 14 DE MARÇO DE 2018, sediada na Avenida Mauá, 

nº 2854, Zona 01, CEP - 87013-160, Maringá, Estado do Paraná, é uma 

instituição privada de educação superior, com limite territorial circunscrito ao 

Município de Maringá/PR, mantida pela União de Faculdades Metropolitanas 

de Maringá – UNIFAMMA. 

A IES nasceu com o propósito de promover a formação integral dos 

educandos, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O 

princípio da indissociabilidade entre essas três instâncias não quer dizer 

somente que ela realiza atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Mas, 

fundamentalmente, que cada atividade de ensino envolve a perspectiva da 

produção do conhecimento e sua contribuição social; que cada atividade de 

pesquisa se articula com o conhecimento existente, ao mesmo tempo em que 

se vincula com a melhoria da qualidade de vida da população; que cada 

atividade de extensão é um espaço privilegiado no qual educadores, 

educandos e comunidade buscam articular a difusão e a produção do 

conhecimento acadêmico e do conhecimento popular possibilitando uma 

percepção enriquecida dos problemas sociais, bem como suas soluções de 

forma solidária e responsável.  

Os programas e projetos que a UNIFAMMA mantém bem atestam seu 

compromisso para com o desenvolvimento local, regional e, com a EaD, 

nacional. Em um crescimento constante, que tem primado pela consciência de 

propósitos e firmeza nos encaminhamentos, a IES conta hoje com uma 

estrutura física e um contingente de alunos, professores, funcionários e 

assessores que a coloca, no cenário nacional, entre as IES capazes de levar a 

bom termo um projeto pedagógico compromissado com a formação humana, 

científica, técnica e cultural, justificando sua transformação em Centro 

Universitário. Daí sua  missão: Uma instituição de Ensino Superior que é 

competitiva, humana e ética, formando profissionais responsáveis para com a 

comunidade. 
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Historicamente, a UNIFAMMA iniciou suas atividades acadêmicas em 2000, 

como faculdade, com dez  cursos: Bacharelado em Administração – com as 

habilitações em Administração Geral, Agronegócios, Gestão de Pequena e 

Média Empresa, Gestão de Negócios Internacionais e Gestão de Serviços; 

Ciências Contábeis; Comunicação Social – com habilitação em Relações 

Públicas e Publicidade e Propaganda, Marketing e Secretariado Executivo 

Trilíngue. Em 2002, houve o início das atividades de Pós-Graduação lato 

sensu. Em 2004,  início do Programa de Capacitação Docente, com vistas a 

subsidiar as três atividades a que se propunha, ou seja, o ensino, a pesquisa e 

a extensão;  em 2006, têm início as atividades de pesquisa que se centravam, 

até então, em duas linhas estabelecidas na Instituição e cadastradas junto à 

CAPES/CNPQ, a saber, Desenvolvimento tecnológico, comunicação social e 

formação humana e Gestão social: estudos organizacionais, políticas públicas 

e meio ambiente. Posteriormente ganhou mais uma linha: Saúde coletiva, 

educação e formação profissional. No mesmo ano, foi criado o Núcleo de 

educação a Distância – NEDU e, no ano seguinte,  implantação do  próprio 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Extensão, bem como a criação do 

Instituto UNIFAMMA, sem fins lucrativos, com objetivo de subsidiar o 

desenvolvimento de atividades assistenciais, culturais e científicas, tais como 

projetos, programas e eventos.  

Em 2017, ocorreu o Credenciamento da IES para oferta de cursos de 

graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância e, no ano 

seguinte, 2018, obteve o Credenciamento da IES como Centro Universitário. 

Em síntese, com o decorrer dos anos, foram sendo ampliados os cursos, de 

forma que, atualmente, oferta  cursos na área da Saúde, Engenharia e 

Tecnologia. Atualmente, oferta 60 (sessenta) cursos de graduação, na 

modalidade presencial  e a distância, além de mais 100 (cem) cursos de pós-

graduação lato sensu. Possui CPA implantada e atuante, Núcleo de Apoio 

psicopedagógico, Comissão de Acessibilidade, além de ofertar outros 

programas de apoio ao discente. Promove atividades extensionistas e de 

responsabilidade social.  A IES apresenta um corpo docente qualificado que 

atua no ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação.  
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Para a EaD, a Unifamma busca a excelência, produzindo seus materiais 

didáticos, ofertando qualidade no seu atendimento e certa de que a Educação 

é o caminho para uma sociedade justa e equalitária! 

Em síntese, no âmbito do ensino, atualmente, a IES, em 2018, oferta 60 

(sessenta) cursos de graduação, sendo 21 (vinte e um) na modalidade 

presencial e 39 (trinta e nove) cursos de graduação a distância, além de mais 

100 (cem) cursos de pós-graduação lato sensu.  

Sobre seu Conceito Institucional (CI), a Quadro abaixo demonstra a 

manutenção da qualidade da UNIFAMMA 

 

ANO NOTA 

2010 4 

2017 (EaD) 4 

2018 (Centro) 4 

 

No tocante ao Índice Geral de Cursos – IGC, a UNIFAMMA tem se empenhado 

na crescente evolução, conforme apresentado a seguir: 

 

ÍNDICE GERAL DE CURSOS 

ANO IGC CONTINUO NOTA 

2017 2.7079 3 

2016 2.7011 3 

2015 2.6683 3 

2014 2,546 

 

3 

2013 2,546 

 

3 

2012 2.54 3 
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2011 1,7116 

 

2 

2010 1,70 2 

 

Em 2017, possuía 2120 alunos matriculados, 133 docentes contratados ativos 

e 100 funcionários técnico-administrativos.  

Sobre o Conceito de Curso – CC e Conceito Preliminar de Curso – CPC, os 

números também indicam o quão a IES tem crescido em termos de qualidade 

de ensino: 

 

Curso Presencial 

Curso Situação Grau Duração Portaria CC CPC 

Administração Reconhecido Bacharelado 4 Anos 

Portaria 269 de 

03/04/2017. MEC 4 3 

Arquitetura Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 332 de 

27/05/2014. MEC 3 - 

Biomedicina Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 215 de 

22/06/2016. MEC 4 - 

Ciências 

Contábeis Reconhecido Bacharelado 4 Anos 

Portaria 269 de 

03/04/2017. MEC 4 3 

Direito Reconhecido Bacharelado 5 Anos 

Portaria 269 de 

03/04/2017. MEC 5 4 

Ed. Física Reconhecido Bacharelado 4 Anos 

Portaria 135 de 

02/03/2018. MEC 3 3 

Engenharia Civil Autorizado Bacharelado 5 anos 

Portaria 106 de 

05/04/2016. MEC 3 - 

Engenharia De 

Produção Autorizado Bacharelado 5 anos 

Portaria 816 de 

29/10/2015. MEC 3 - 

Engenharia De 

Software Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 703 de 

02/10/2015. MEC 3 - 

Farmácia Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 311 de 

15/07/2016. MEC 4 - 

Fisioterapia Autorizado Bacharelado 4 anos 

Portaria 605 de 

13/10/2016. MEC 3 - 

Jornalismo Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 602 de 

29/10/2014. MEC 3 - 
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Odontologia Autorizado Bacharelado 

5 anos 

 

Portaria 463 de 

09/09/2016. MEC 4 - 

Pedagogia Reconhecido Licenciatura 4 Anos 

Portaria 744 de 

14/07/2017. MEC 5 3 

Pedagogia 2ª 

graduação Reconhecido Licenciatura 1 ano 

Portaria 004/2018 

(CONSU), de 26 de 

março de 2018 5 - 

Psicologia Reconhecido Bacharelado 5 Anos 

Portaria 269 de 

03/04/2017. MEC 4 3 

Publicidade e 

Propaganda Reconhecido Bacharelado 3,5 Anos 

Portaria 509 de 

05/06/2007. MEC 3 3 

Serviço Social Reconhecido Bacharelado 4 Anos 

Portaria 135 de 

02/03/2018. MEC 4 3 

Sistemas de 

Informação Autorizado Bacharelado 4 Anos 

Portaria 268 de 

27/03/2015. MEC 3 - 

 

Curso a distância 

Curso  situação Grau Duraçã

o 

Portaria CC CPC 

Administração Autorizado  Bacharelado 4 anos Portaria nº 898 de 

11/08/2017. MEC 

4 - 

Pedagogia Autorizado Licenciatura 4 anos Portaria nº 899 de 

11/08/2017.MEC 

4 - 

Letras Autorizado Licenciatura 4 anos Portaria nº 900 de 

11/08/2017.MEC 

4 - 

Ciências 

Contábeis 

Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 897 de 

11/08/2017.MEC 

4 - 

Gestão de RH Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 901 de 

11/08/2017.MEC 

4 - 

Gestão 

Comercial 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

Gestão 

Qualidade 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

Gestão 

Financeira 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

Gestão Pública Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

Processos 

gerenciais 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

Negócios 

Imobiliários 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 
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 Marketing Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 004 de 

26/03/2018.CONSU 

3 - 

 Logística Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018.CONSU 

3 - 

 Moda Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018.CONSU 

3 - 

 Análise e 

desenvolvimento 

de sistemas 

Autorizado Tecnológico 2,5 

anos 

Portaria nº 012 de 

01/06/2018.CONSU 

3 - 

Educação Física Autorizado Licenciatura 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018.CONSU 

3 - 

Serviço Social Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018.CONSU 

3 - 

Educação Física Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Engenharia de 

Software 

Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Publicidade e 

Propaganda 

Autorizado Bacharelado 3,5 

anos 

Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Jornalismo Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Autorizado Bacharelado 4 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Engenharia Civil Autorizado Bacharelado 5 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Design de 

Interiores 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Comércio 

Exterior 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Gestão 

Hospitalar 

Autorizado Tecnológico 3 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Gestão de 

Cooperativas 

Autorizado Tecnológico 2 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Gestão de 

Agronegócio  

Autorizado Tecnológico 3 anos Portaria nº 012 de 

01/06/2018 CONSU 

3 - 

Letras 

Português/Inglês 

Autorizado Licenciatura  4 anos Portaria n.º 020, de 

28/12/2018 CONSU 

3 - 

 

PRINCÍPIOS 
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A IES obedece aos princípios da indissociabilidade entre os três eixos 

norteadores da Educação: ensino, pesquisa e extensão, comprometendo-se 

com a solução de problemas e para com o desenvolvimento social, econômico, 

tecnológico, cultural e ambiental da região. 

 

VALORES INSTITUCIONAIS 

 

a) RESPONSABILIDADE 

Acreditamos na responsabilidade e influência de todos que aqui trabalham e 

estudam. Acreditamos que cada um tem o poder de transformar o mundo por 

meio do conhecimento aqui adquirido. 

 

b) INOVAÇÃO 

Conscientes da necessidade de constante busca pelo conhecimento, estamos 

aptos à inovação com vistas à mudança necessária à adaptação da realidade 

atual, cientes de que se trata de um processo que envolve ousadia, resiliência 

e aprendizado para alcançar e superar os limites, desafios e conquistas 

advindos do processo. 

 

c) VISÃO ESTRATÉGICA 

Com visão colaborativa, construímos a cada dia uma empresa que prospera 

junto aos seus colaboradores, acionistas e comunidade. 

 

d) SUSTENTABILIDADE 

Respeitamos a sustentabilidade e por meio de uma gestão com foco na 

eficiência e excelência dos processos, buscamos sempre a inovação 

constante, a qualidade e a satisfação dos nossos acadêmicos, funcionários e 

comunidade externa. 
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e) ÉTICA 

Ter respeito e transparência nas atitudes com responsabilidade e integridade 

no cumprimento dos nossos compromissos e relacionamentos. 

 

f) LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Valorizamos o direito de se manifestar livremente, como opiniões, ideais e 

pensamentos em busca de um ambiente saudável, com respeito e harmonia 

nas relações. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

Ministrar o ensino em nível de graduação e pós-graduação, proporcionando ao 

seu alunado preparo intelectual, profissional, físico, social e cívico. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desenvolver atividades de pesquisa, com vistas a fomentar a 

busca constante do conhecimento científico e, portanto, elevar a 

formação acadêmica a níveis superiores; 

 Viabilizar atividades de extensão com o propósito de manter um 

contato permanente com a comunidade, com a realidade social, abstraindo, 

dessa realidade, saberes e necessidades que subsidiam o ensino, a 

formação acadêmica, a pesquisa e a própria extensão; 

 Promover a divulgação dos conhecimentos científicos, culturais e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade; 

 Desenvolver as ciências, as letras, as artes, o esporte e a cultura, 

visando à preservação e a melhoria da qualidade de vida da população 

local, regional e nacional; 
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 Fomentar o conhecimento e a discussão da problemática atual do 

mundo, em particular as questões nacionais e regionais, capacitando os 

(as) discentes para interferirem na sociedade; 

 Proporcionar formação continuada, presencial e à distância, de 

profissionais aptos(as) a atuarem no mercado de trabalho, com domínio das 

tecnologias informacionais, incluindo os colaboradores da IES; 

 Garantir a efetividade da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

para que os processos por ela desencadeados sejam vistos na comunidade 

como de superação de problemas concretos e de fixação de padrões de 

qualidade; 

 Proporcionar a inclusão, o acesso e formação adequada às 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no meio acadêmico e no 

mundo do trabalho; 

 Suscitar no alunado a busca permanente de aperfeiçoamento 

cultural e profissional, possibilitando sua correspondente realização, 

integrando os conhecimentos adquiridos às práticas profissionais e 

divulgando-os à sociedade, a fim de colaboração com a proposição de 

alternativas de soluções para as necessidades regionais;  

 Articular o ensino, a pesquisa e a extensão, com vistas à 

formação integral do alunado; 

 Promover a interdisciplinaridade e uso de tecnologias alternativas 

e abrangentes no ensino, na pesquisa e na extensão; 

 Assistir à comunidade local, regional e nacional, como fonte de 

consulta, assessoria e prestação de serviços às instituições de direito 

público ou privado, atendendo às suas necessidades, como parte da 

responsabilidade social da instituição e em prol da preservação do meio 

ambiente. 

 

VISÃO 

Ser referência no seu segmento de atuação, visando à qualidade e inovação no 

método de ensino. 
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INSERÇÃO JUNTO À SOCIEDADE 

Quanto à inserção da IES junto à sociedade, as parcerias com prefeituras, 

hospitais, cooperativas e empresas de Maringá e região permitem que os 

alunos da IES possam desenvolver práticas profissionais e atender às 

demandas da população menos favorecida. A atual localização da IES, na 

região central de Maringá, também auxilia no desenvolvimento econômico da 

cidade, pois o seu entorno ganhou, nos últimos anos, muitas lojas, 

supermercados, além da ampliação de um shopping center. 

No que tange à nova sede, os bairros residenciais próximos à IES deverão ser 

beneficiados com a infraestrutura e serviços que a IES oferecerá, por meio dos 

serviços já desenvolvidos atualmente e dos previstos, a partir da autorização e 

funcionamento de novos projetos e implantação de novos cursos de 

graduação, tanto nas modalidades presencial como a distância. Assim, a 

mudança de endereço da IES deverá atrair investidores e comerciantes para a 

região do novo campus universitário. 

Internacionalização 

 UNIFAMMA institui política de Intercâmbio, visando, conforme seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), a inserção internacional da instituição e a 

participação no movimento de globalização. Além disso, constitui como 

objetivo: integrar seus cursos e atividades a novas tecnologias e inovações em 

nível local e global, com ênfase em metodologias educacionais. 

A Instituição entende que, para acompanhamento e interação com o mundo 

globalizado, o acadêmico necessita estar sempre atualizado quanto ao 

aprendizado de línguas estrangeiras. Assim, torna-se relevante intensificar o 

intercâmbio de docentes e discentes da UNIFAMMA para o exterior e vice 

versa. 

Para tanto, há Política de Intercâmbio da IES, com o objetivo de incentivar e 

organizar a ida de discentes da UNIFAMMA para o exterior, assim como o 

recebimento de discentes estrangeiros na instituição, no âmbito da Graduação 

e da Pós-Graduação (lato sensu). As ações, atividades e regulamento são 
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descritos na Resolução 001/2016, aprovada em reunião do CONSU de 

fevereiro de 2016. 

 

Disciplinas em língua estrangeira 

Nas matrizes de todos os cursos, há oferta das disciplinas de Língua Inglesa e 

de Língua Espanhola aos alunos, como forma optativa. 

 

Gestão  e Representação discente e docente nos colegiados 

 

A UNIFAMMA conta com seu Conselho Universitário, Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão, Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Cursos, além 

de Comissão Própria de Avaliação e Comissão de Acessibilidade. Em todos 

eles, há representação variada dos seguimentos discentes, docentes, 

comunidade interna e externa à ela. 

 

Contato com o público interno e externo 

A IES se comunica com seus alunos, sociedade e colaboradores por meio de 

redes sociais, telefone, pessoalmente (Central de atendimento e secretaria de 

polos),  mensagens eletrônicas, mensagem de texto  - whastapp, sms, além 

dos questionários e reuniões da CPA. 

 

Politica ambiental 

Pesquisa 
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Entende-se por pesquisa o exame metodologicamente orientado de fatos, 

processos e relações. A pesquisa na UNIFAMMA se ocupa da produção de 

novos conhecimentos, sendo considerada recurso educativo destinado ao 

desenvolvimento da atitude científica indispensável à formação em Grau 

Superior. A Instituição mantém, desde 2006, grupos de pesquisa 

interdisciplinares compostos por professores mestres e doutores e obteve seu 

cadastramento junto ao Diretório de Instituições do CNPq em 17 de outubro de 

2006. 

  

Linhas de Pesquisa 

LINHAS DE PESQUISA INSTITUCIONAL: 

 Desenvolvimento tecnológico, comunicação social e formação humana; 

 Gestão Social: estudos organizacionais, políticas públicas e meio 

ambiente. 

 Saúde coletiva, educação e formação profissional. 

 

GRUPOS DE PESQUISA  

A) Projeto de pesquisa: Atuação multiprofissional na população autista da 

regional de Maringá-PR 

Orientando Orientador Curso de graduação 

Otavio Augusto Breda Dias Drª Fulviana Silva Nihiyama Fisioterapia 

Karen Edilaine Peron de 

Souza 

Drª Fulviana Silva Nihiyama Farmácia 

Monique  Custodio Melo Me Luciana Bolignon 

Refundini 

Psicologia 

João Paulo Constant Pedro Me Luciana Bolignon 

Refundini 

Educação Física 

Carlos Alberto da Silva Me Keila Gabriel Ganen Psicologia 

André Cezar Ampessan Me Keila Gabriel Ganen Psicologia 
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B) Projeto de pesquisa: Discurso, língua(gens) e trabalho 

Orientando Orientador Curso de graduação 

Rodrigo Cabrini Dall Ago Me Jefferson Campos Psicologia 

Henrique Diniz Meira Me Jefferson Campos Direito 

Douglas Vinícius Palauro de 

Souza 

Me Natalia Gomes Direito 

Felipe Tonetti Me Natalia Gomes Administração 

João Matheus da Silva 

Mendes 

Me Renata de Oliveira Publicidade e Propaganda 

Gabriela Zimmermann de 

Mattos 

Me Renata de Oliveira Publicidade e Propaganda 

 

C) Projeto de pesquisa: Estudo da inteligência artificial no combate à corrupção 

e políticas públicas 

Orientando Orientador Curso de graduação 

Tanielly Carla Pereira Me Roselene Gonçalves Engenharia de Produção 

Alexandre da Silva Santos Me Roselene Gonçalves Engenharia de Produção 

André Lopes dos Santos Dr. Thiago Victor Moreno Sistema de informação 

Rodrigo Fregoneis Assaiante Dr. Thiago Victor Moreno Administração 

VICTORVALENTINI 

MARQUES 

Me Valinda Maia Ciências Contábeis 

Gabriela Perin Brobowski Me Valinda Maia Ciências Contábeis 

 

D) Projeto de pesquisa: Representações culturais das minorias na mídia 

Orientando Orientador Curso de graduação 

Grazielle Marini Silva Me Tácia Rocha Publicidade e Propaganda 

Jean Carlos Nogueira Me Tácia Rocha Publicidade e Propaganda 

Igor Rodrigues de Oliveira Me Maria Joana Casagrande Jornalismo 

BeatrizProntidão Santos   Me Maria Joana Casagrande Publicidade e Propaganda 
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AndersonAlves de Oliveira Me. Francisco Verri Jornalismo 

Daniela Lonardoni Me. Francisco Verri Jornalismo 

 

Em cada grupo, há a participação de 6 discentes em Projetos de Iniciação 

científica. 

 

Projeto de Iniciação Científica  2019 

 'Inclusão e Possibilidades de Acesso a População Autista de Maringá-PR 

serviços destinados ao seu desenvolvimento''. 

 Acompanhamento jurídico para pessoas com autismo e seus cuidadores; 

 Avaliação motora antes e depois de um trabalho de psicomotricidade em 

crianças com autismo; 

 Sobrecarga emocional em pais e filhos autistas: breve revisão bibliográfica 

“Uso de fármacos na população autista da região de Maringá-PR''. 

 Desenvolvimento da linguagem e fala da criança autista: contribuições da 

psicologia histórico - cultual na equipe multiprofissional;  

 Relações de poder abusivas na conjuntura política do nazismo em face do 

atual código civil brasileiro; 

 Toda forma de comunicação é válida? Uma problematização sobre 

ortografia formal, academicismo e preconceitos linguísticos interdiscursivos 

na internet; 

 A liberdade de expressão ea dignidade humana: o discurso de ódio nas 

mídias digitais no contexto Pró-impeachment no Brasil; 

 A utilização dos jingles como linguagem e mercado para a publicidade 

Brasileira;  

 Estudo da inteligência artificial no combate à corrupção e políticas públicas  

 Estudo da inteligência artificial no combate à corrupção e políticas públicas  

 Aspectos jurídicos e Contábeis do estuda da inteligência artificial no 

combate à corrupção e políticas públicas; 
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 Cabelo afro: implicações contemporâneas sobre o empoderamento de 

mulheres negras; 

 O ativismo digita de Luiza Mell: a legitimação do ecofenismo; 

 A construção da identidade LGBT: uma análise da série Onday at a time; 

 A influência da supper-heroína shuri em relação a mulher negra da 

sociedade contemporânea; 

 Mangás ''Xxxholic'' e ''tsubaki-chou lonely plane''. Possibilidades de solução 

de estereótipos de gênero sob as perspectivas da cultura visual e dos 

estudos culturais;  

 A dissociação da representação ateísta como ideia unificada e universal: 

uma análise da série ''pergunte ao ateu'', do canal do firula. 

Extensão 

  

A extensão é entendida como prática acadêmica que interliga o Centro 

Universitário Metropolitano de Maringá, em suas atividades de ensino e 

pesquisa, às comunidades local e regional. Concebida como fonte formativa, a 

atividade de extensão articula o conhecimento científico com o saber popular, 

donde resultam avanços teórico-práticos para ambos. A UNIFAMMA incentiva 

a extensão sob diferentes formas, dentre as quais, destacam-se: 

 Cursos e serviços em geral; 

 Assessorias e consultorias; 

 Eventos científicos e culturais; 

 Supervisão e orientação; 

 Grupos de estudo.  

Projetos  de 2019 

• Reciclagem de Lixo Eletrônico; 

• Semad Unifamma e Gincana do Conhecimento; 

• Horta Terapêutica; 
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• Cidadania em Prática (Justiça Federal); 

• Advocacia Colaborativa no Núcleo De Prática Jurídica (Vinculado Ao 

Curso de Mediação Extrajudicial); 

• A Arbitragem como Instrumento Profissional;  

• Justiça no Bairro (Maringá E Sarandi); 

• Contábeis/Unifamma nas Escolas: Educação Ambiental: Ato de 

Preservar, Reutilizar e Educação Proativa; 

• Ciências Contábeis e Engenharias/Unifamma Nas Escolas: Ciclo De 

Minicursos Nas Escolas De Ensino Fundamental E Médio; 

• Unidade De Atendimento Especializado Em Recrutamento E Seleção; 

• Empresa Junior - Consultoria Empresarial Conem; 

• VI Seminário de Pesquisa  e Extensão do Centro Universitário 

Metropolitano de Maringá; 

• Cursos de Extensão Online; 

• Avaliação Física e Funcional do Idoso; 

• Uso de Tecnologias para Inovação em meio empresarial; 

• Festival de Vídeo de Maringá; 

• Cinesiologia e Biomecânica do quadril e dos membros inferiores; 

• Cinesiologia e Biomecânica do quadril e dos membros superiores; 

      Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019 – IRPF; 

• VI Evento de Iniciação Científica dos Cursos de Ciências Contábeis, 

Administração; Marketing e Serviço Social. 
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A responsabilidade socioambiental na UNIFAMMA 

A responsabilidade social e também ambiental compreende, nos termos dos 

indicadores dos mecanismos legais do Ministério da Educação, como o 

instrumento de avaliação institucional, as ações institucionais relativas à 

diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural, devendo o compromisso da IES neste campo incluir 

contribuições para uma sociedade mais justa e sustentável, por meio de ações, 

trabalhos e projetos desenvolvidos com e para a comunidade, estimulando a 

inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, a melhoria da qualidade 

de vida, da infraestrutura local/urbana e a inovação social. 

Preocupada em cumprir com responsabilidade sua função social, a IES, no 

campo do ensino, pesquisa e extensão, criou e implantou seu Programa 

de Responsabilidade Social, o qual contempla políticas como: 

1. Programa institucional de bolsas: 

 Pró-bolsas (visando a valorização do desempenho do aluno no Ensino 

Médio de escolas públicas e particulares - incluindo reserva de vagas 

como políticas afirmativas); 

 Bolsas para egressos da Escola Pública; 

 Bolsa Egressos da IES; 

 Bolsa portadores de diplomas; 

 Bolsas para Pessoas de terceira idade; 

 Bolsa para atletas; 

 Bolsa para alunos provenientes das cidades circunvizinhas a Maringá; 

 

2. Adesão ao Programa Universidade para Todos e ao Programa Municipal 

de Bolsas de Estudos, ambos voltados para o mesmo grupo 

populacional e, ainda, trabalha com alunos especiais disponibilizando-

lhes as condições de atendimento necessárias a cada caso; 
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3. No campo da extensão, a Instituição tem priorizado projetos vinculados 

aos cursos de graduação e que venham ao encontro das necessidades 

sociais (melhorias na infraestrutura urbana/local; melhoria na qualidade 

de vida da população; desenvolvimento econômico regional), contando 

com a parceria do Instituto UNIFAMMA; 

 

4. Justiça no Bairro – atendimento à população para dirimir dúvidas 

jurídicas, incluindo organização de casamento coletivo; 

 

5. Preparatório ENEM – gratuito para alunos da rede pública, com vistas a 

melhor capacitá-los para o Exame do Ensino Médio; 

 

6. Vamos falar de futuro – proposta da IES de levar mostra de profissões 

aos colégios públicos, a fim de que os alunos possam conhecer formas 

de acesso ao Ensino Superior e os vários cursos de graduação que 

podem cursar; 

 

7. NPJ – atendimento à população carente nas questões jurídicas de 

família; 

 

8. Clínica de Psicologia – atendimento psicológico à população; 

 

9. A biblioteca central é aberta ao público em geral, funcionando 

diariamente de segunda - feira a sábado; 

 

10. A constante cessão gratuita dos espaços da IES para utilização da 

comunidade para eventos culturais, artísticos, sociais, além da 

disponibilização de recursos materiais e pessoais para a realização 

dessas ações; 

 

11. Fortalecimento de ações com vistas à preservação do meio ambiente, 

como o ponto permanente para coleta de lixo eletrônico, em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Maringá; 
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12. Arrecadação de agasalhos, leite, fraldas geriátricas; 

 

13. A Consultoria Júnior, vinculada ao Curso de Administração - CONEM 

– realização de atividades de Recrutamento, Seleção e Treinamentos; 

 

14. Dia das crianças: naninhas sustentáveis -  confecção de naninhas 

para distribuição gratuita a crianças carentes, feitas pelo curso 

Técnico em Produção de Moda da UNIFAMMATEC; 

 

15. Coordenadores dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e 

Urbanismos atuam como voluntários no Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente - COMDEMA, e no Conselho Municipal de 

Planejamento e Gestão Territorial - CMPGT, que revisará o Plano 

Diretor de Maringá; 

 

16. O NPJ atende também juizado especial federal e área cível, em 

determinados assuntos pertinentes; 

 

17.  Ação Social Contábil, uma atividade que faz parte do projeto Ciclos 

Contábeis  da IES. Essa ação visa levar às pessoas internas das 

entidades contempladas (crianças e idosos)  recreação, arrecadação 

de mantimentos, roupas etc; 

 

18.  Anualmente, o curso  de Ciências Contábeis promove o curso de 

treinamento IRPF, cuja  inscrição são 02 kg de alimentos que são 

direcionados a entidades; 

 

19.  O Curso de Ciências Contábeis promove também o evento científico 

que ocorre todo final de semestre. A inscrição  são 02 kg de alimentos 

ou brinquedos novos que são direcionados a entidades. 

20. Palestras sobre empoderamento feminino – para auxiliar a nova visão 

sobre o feminino; 
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21. Projeto Se uma folha qualquer,  com vistas a diminuir o gasto 

excessivo de papel, seja impressão, seja uso de livro físico; 

 

22. Trote solidário – realização de ações saudáveis de integração dos 

alunos calouros e veteranos; 

 

23. Arrecadação de chocolate para as crianças da Associação 

Maringaense de Autismo – AMA; 

 

24. Auxílio nas corridas de rua de Maringá – curso de Educação Física – 

com intuito de organizar a corrida e incentivar as atividades físicas na 

população: 

 

25. Feira de empreendedorismo, para auxiliar os empreendedores de 

Maringá; 

 

26. Mostra de profissões – auxílio aos alunos do Ensino Médio, de 

instituições particulares e públicas, com vistas a direcionar os jovens 

para a escolha profissional; 

 

27. REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS VERDES DE MARINGÁ – curso de 

Arquitetura e Urbanismo - requalificar áreas abertas de uso público 

com a finalidade de apropriação do espaço pelos usuários, tendo 

enfoque o Instituto de Educação de Maringá; 

 

28.  Bate papo sobre o autismo: discussões teóricas e vivências - Palestra 

temática sobre autismo oferecido aos alunos e funcionários da IES 

com discussões para desmistificar o autismo, contribuindo para o 

conhecimento de todos sobre o assunto. 

Para cada ação acima, há projeto completo, com relatórios e fotos, 

comprovando sua realização e seus resultados. 
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Maringá, 08 de maio de 2019. 

Prof.ª Dr.ª Adriana dos Santos Souza Crevelin 

Pró-reitora de Ensino 


