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Ser uma instituição de ensino que harmoniza a teoria e a prática, 

sendo geradora de conhecimento para Academia e formadora 

de profissionais de alto nível para o mercado, colaborando nas 

demandas sociais de nossa cidade, estado e país.

Valores e 
Princípios

Missão 
Formar profissionais preparados para atuar no mercado de 

trabalho, cientes de sua responsabilidade como cidadãos e seu 

papel como agentes de desenvolvimento nas comunidades onde 

estão inseridos.

 

Visão 

Somos uma instituição de confissão evangélica. Acreditamos que 

o conhecimento e a formação profissional podem ser usados 

como forma de expressar o amor de Deus aos mais carentes e 

colaborar para o desenvolvimento social de nossa nação. 





6

Ba
la

nç
o 

 S
oc

ial
 2

00
9

U
ni

Fil
 - 

C
ol

ég
io

 L
on

dr
in

en
se

6

Ba
la

nç
o 

 S
oc

ial
 2

00
9

U
ni

Fil
 - 

C
ol

ég
io

 L
on

dr
in

en
se



Palavra do  
Chanceler 
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A fé e as obras
“Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé 

se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa 

fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou 

irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para 

comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam 

para viver, não adianta nada dizer: “Que Deus os 

abençoe! Vistam agasalhos e comam bem.” Portanto, a 

fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa 

morta. 

Tiago 2: 14 -17 

Como instituições de confissão evangélica, fiéis aos 

princípios do Presbiterianismo, posso afirmar que a 

educação e a formação empreendidas pelo Colégio 

Londrinense e UniFil são exemplos vivos das palavras 

registradas nessa passagem do livro de Tiago. 

Exercemos nossa fé através da edificação do 

conhecimento na vida das pessoas e seus conseqüentes 

benefícios. Enquanto honramos ao Senhor praticando 

o Ministério da Boa Educação, servimos a milhares de 

pessoas carentes através de obras de assistência social. 

Nossos núcleos de práticas, clínicas, serviços e ações 

dirigidas à comunidade são, sem sombra de dúvida, 

expressões do amor de Deus. Essa é a base da nossa 

crença, em um Evangelho vivo, pulsante, real e 

concreto – que toca as pessoas em suas necessidades e 

ajuda a construir um mundo melhor.  

Nossa responsabilidade social começa, em primeiro 

lugar, em no coração e no nosso espírito, que 

intercede a Deus por sabedoria em todas as decisões.  

Através das páginas deste Balanço Social, você é nosso 

convidado especial para conhecer um pouco desta 

grande aventura, que é amar ao próximo. Junte-se a 

nós e desfrute da graça transformadora de Jesus.

Reverendo Dr. Osni Ferreira
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Palavra do  
Reitor
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Um compromisso 
social
Juntamente com o compromisso de excelência 

no ensino de Graduação e de Pós-Graduação, 

comprovados pelos mais altos conceitos nas avaliações 

do próprio MEC, a UniFil exerce seu compromisso 

social através de Projetos de Extensão, como Clínica 

de Educação para a Saúde (CEPS), que concentra os 

serviços Nutrição e Enfermagem, além da Clínica-

Escola de Fisioterapia, Programa Edificando Sonhosl, 

Núcleo de Prática Jurídica, Farmácia-Escola e Cursos de 

Férias, entre outros 

Consciente das necessidades e exigências dos tempos 

atuais, a UniFil é uma universidade moderna, com foco 

para formar profissionais para a realidade do mercado 

do trabalho. Assim, priorizamos desde o início, aulas 

práticas em todos os cursos. Essa filosofia de trabalho 

tem nos gerado excelentes frutos, colocando alguns 

de nossos cursos entre os melhores do Brasil. Nossos 

alunos também têm alcançado posição de destaque em 

suas profissões. 

É em uma Universidade com esse perfil que 

acreditamos e vamos continuar empreendendo 

o máximo de nossos esforços para consolidar a 

missão a que esta instituição tem se proposto: de 

oferecer formação sólida aos seus alunos, de atuar 

ativamente na área de responsabilidade social e gerar 

conhecimento. 

Muito obrigado a todos que, ao nosso lado, têm 

semeado, arado a terra e colhido os frutos do êxito. 

Este Balanço Social que você tem em suas mãos, 

mostra o trabalho de uma comprometida equipe de 

colaboradores, ciente da sua responsabilidade social e 

o nosso esforço para cumprir nossa missão. Que Deus 

nos abençoe graciosamente para continuar construindo 

uma UniFil maior e melhor e a cada dia.

Dr. Eleazar Ferreira
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Jonas de Faria 
Castro 
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Histórico UniFil e  
Colégio Londrinense  

Em 1940, o médico 
Jonas de Faria Castro 
e seu genro, o 
advogado Rui Ferraz 
de Carvalho, criam o 
Ginásio Londrinense, 
o “Colossinho”, 
localizado inicialmente 
à Rua Santos, no 
centro de Londrina. 
No ano seguinte, são 
ofertados também 
cursos primários e 
de preparação para 
candidatos ao Ensino 
Superior. 

O cunho evangélico da instituição é estimulado 

por Zaqueu de Melo, ministro da Igreja 

Presbiteriana do Brasil e bacharel em Teologia, 

que chega a Londrina em 1944 e se associa ao 

Ginásio Londrinense. 

Com ajuda de igrejas evangélicas da cidade, fun-

da, em maio de 

1945, o Instituto Filadélfia de Londrina (IFL). No 

mesmo ano, o Instituto Filadélfia, entidade man-

tenedora da UniFil, inicia sua trajetória de exce-

lência no ensino a partir da compra do Ginásio 

Londrinense e do Curso Londrinense de Madu-

reza. Posteriormente, os dois cursos fundem-se 

no Colégio Londrinense, que passa a ser admi-

nistrado pelo IFL. 

Com uma visão que projetava a educação como 

uma das bases para o desenvolvimento, Zaqueu 
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de Melo, que também era deputado estadual, 

foi autor da lei que criou a Faculdade de Filoso-

fia, Ciências e Letras, ponto de partida para a 

implantação da Universidade Estadual de Lon-

drina.  

Mas o sonho de fazer do IFL um complexo 

de educação que oferecesse formação em to-

dos os níveis, nunca foi deixado de lado e, em 

1972, tornou-se realidade com a inauguração 

do Centro de Estudos Superiores de Londrina 

(Cesulon).  

Os primeiros cursos oferecidos foram: Psicolo-

gia, Pedagogia, Ciências Sociais e Matemática. 

Nos anos 80 e 90, o nome do Cesulon conso-

lida-se como instituição de Ensino Superior que 

forma seus acadêmicos harmonizando teoria e 

prática. Aumenta a oferta de cursos de gradua-

ção e pós-graduação.  

Em 1996, Eleazar Ferreira assume a direção 

administrativa do Instituto Filadélfia e inicia uma 

série de ações, como maior qualificação do cor-

po docente e investimentos na estrutura física, 

para elevar o Cesulon à condição de Centro 

Universitário. Antes, passaram pela direção 

Antônio de Godoy Sobrinho, Manoel Barros e 

Vera Echenique.  

Em 1999, a UniFil monta uma equipe profissio-

nal de Handebol 

para disputar o campeonato brasileiro. O es-

porte cresce e se populariza no Paraná. Em 

2005, os jogadores da UniFil são campeões 

brasileiros. 

Reconhecendo a qualidade do ensino, dos 

professores e da estrutura, no ano de 2001 o 

Ministério da Educação credencia o Cesulon 

como Centro Universitário Filadélfia - UniFil. 

Eleazar Ferreira é empossado como reitor. 

Nas avaliações posteriores que se seguiram ao 

credenciamento, os cursos da UniFil, na sua 

maioria, receberam os conceitos mais altos, 

colocando-os entre os melhores do país.  

Em 2007, a instituição comemorou 35 anos, 

tendo a responsabilidade social como uma de 

suas características marcantes. Diversos pro-
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gramas, sempre com a participação dos alunos, 

são desenvolvidos junto à população carente, 

como Clínica de Educação para a Saúde, Nú-

cleo de Prática Jurídica, Clínica de Fisioterapia, 

Casa Fácil, Calouro Solidário e UniFilFarma. 

Em 2008, novos cursos foram acrescentados 

à grade já existente, totalizando 26 opções de 

graduação: Administração (Gestão Empresarial/

Marketing), Arquitetura e Urbanismo, Direito, 

Ciências Contábeis, Secretariado Executivo, Tu-

rismo, Pedagogia, Psicologia, Teologia, Biome-

dicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Agronomia, Medicina 

Veterinária, Ciências Biológicas, Zootecnia, Sis-

temas de Informação, Ciência da Computação, 

Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Gestão 

Ambiental e Gastronomia. 

Em 2009 Unifil comemorou 37 anos de tra-

dição, oferecendo 26 cursos: Administração, 

Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biome-

dicina, Ciência da Computação, Ciências Bio-

lógicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação 

Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética 

e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastrono-

mia, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Logísti-

ca, Medicina Veterinária, Negócios Imobiliários, 

Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de 

Informação, Teologia e Zootecnia.
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O Instituto Filadélfia 
proporciona aos seus 
colaboradores 
Cesta básica: É oferecida a todos os 

colaboradores administrativos. 

Assistência Médica e 
Assistência Odontológica: É 

oferecido plano de saúde participativo a todos os 

colaboradores. 

Bolsa de estudos: O Instituto 

Filadélfia oferece bolsa de estudos parcial nos 

níveis de Educação Infantil, Graduação e Pós 

Graduação; aos seus colaboradores efetivos, 

incluindo até dois dependentes. A bolsa de 

estudos é concedida de acordo com a carga 

horária; 

15

Benefícios e 
Serviços 

Atenção ao 
Funcionário e a 

comunidade

Atenção ao 
Funcionário e a 

comunidade
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Biblioteca: O colaborador pode 

utilizar o serviço de empréstimo de livros 

(Acadêmicos e Literatura), jornais diários, 

revistas, periódicos científicos, fitas VHF e DVDs 

das bibliotecas Central e Setorial da UniFil e  

do Colégio Londrinense, bem como utilizar os 

computadores; contribuindo assim com o seu 

desenvolvimento intelectual; 

Atendimento Social: O 

departamento de Serviço Social proporciona 

aos colaboradores aconselhamentos, 

orientações, encaminhamentos nos casos de 

dependência química, aspectos relacionados à 

saúde e para a rede sócio assistencial. 

Café da manhã: o Instituto Filadélfia 

serve café da manhã todos os dias aos 

colaboradores da zeladoria;

Serviço de Capelania: Oferece 

ao colaborador atendimento pastoral individual 

e familiar como louvor, adoração, orações, 

ensino da palavra de Deus, orientação para a 

vida cristã, visitas hospitalares e residenciais; 

16
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Núcleo de Prática Jurídica: 
É oferecido ao colaborador atendimento 

prioritário nas áreas cível e criminal. O 

atendimento é gratuito para colaboradores que 

se enquadram nas condições sócio-econômicas 

estabelecidas pelo Núcleo; 

Serviço de Psicologia: É 

disponibilizado pelo curso de Psicologia da 

UniFil, sessões de psicoterapia para crianças, 

adolescentes e adultos. O colaborador e seus 

dependentes têm prioridade no atendimento 

(mediante comprovação de urgência do caso). 

É cobrado valor administrativo mensal com 

direito a quatro sessões;

Clínica de Fisioterapia: Ao 

colaborador é cobrado valor administrativo 

para atendimentos realizados por alunos do 

curso de Fisioterapia. Para atendimentos com 

profissionais graduados, o valor segue conforme 

tabela do plano de saúde Hospitalar, que varia 

conforme diagnóstico. Possíveis isenções de 

pagamento serão avaliadas pelo departamento 

de Serviço Social;

17
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Clínica de Nutrição: Ao 

colaborador será cobrada apenas a 1ª consulta 

para atendimento realizado por alunos do curso 

de Nutrição da UniFil. Para atendimento com 

profissionais graduados o valor é o vigente 

à comunidade. Colaboradores dos setores 

da Zeladoria e Manutenção são isentos de 

pagamento para atendimento com alunos. Para 

dependentes segue o mesmo valor ofertado à 

comunidade;

Farmácia Escola - UniFil 
Farma: Oferece descontos especiais 

aos colaboradores na linha de medicamentos 

bem como desconto em folha de pagamento. 

Proporciona também atendimento 

personalizado, aferição de pressão arterial e 

dispõe profissional farmacêutico a fim de orientar 

sobre o uso correto de medicamentos;
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Associação Cristã de Moços 
(ACM) Oferece aos colaboradores 

descontos em matrículas e/ou mensalidades 

nas modalidades de musculação, hidroginástica 

e natação, bem como descontos no aluguel 

do salão de festas. O colaborador também 

pode utilizar as piscinas externas desde que 

seja matriculado em alguma das modalidades 

oferecidas;                                   

Conservatório Musical: Oferece 

aos colaboradores desconto nas mensalidades 

dos cursos de  violão, violino, viola, violoncelos, 

contrabaixo acústico e elétrico, bateria, piano, 

teclado, saxofone, flauta e técnica vocal. Os 

cursos de prática de orquestra de cordas e 

camerata de violões são gratuitos;
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Confraternização: Ao 

findar o ano, o Instituto Filadélfia reúne 

seus professores e colaboradores para 

comemorar os bons resultados em um 

grande almoço. É uma confraternização 

com churrasco e vários brindes, onde são 

homenageados os colaboradores com 

maior tempo de serviço. 



21

Projeto Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa 
Física: O Projeto Faça sua Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física na UniFil é 

um serviço de orientação e assessoramento 

gratuito às pessoas obrigadas a fazer a entrega 

da Declaração do Imposto de Renda Pessoa 

Física, voltado para o público interno e 

realizado pelo Curso de Ciências Contábeis da 

UniFil; 

Shop UniFil: Loja de roupas e 

acessórios. O colaborador poderá parcelar 

suas compras em até cinco vezes na folha de 

pagamento; 

Supermercado: o Instituto Filadélfia 

possui convênio com lojas, proporcionando 

prazo de pagamento em até 50 dias;

Estacionamento: A Instituição 

possui um amplo estacionamento 

proporcionando maior conforto e segurança 

ao colaborador.
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Política de 
Treinamento e 

Desenvolvimento
O Instituto Filadélfia de 
Londrina tem interesse 
no desenvolvimento 
profissional e pessoal 
do colaborador e 
para isso investe em 
ferramentas que o 
auxilia neste objetivo.
Pós-Graduação: Desconto de 

40% no valor mensal para cursos ofertados na 

Instituição; 

Capacitação através 
dos módulos de pós-
graduação: o colaborador do quadro 

administrativo pode participar em até 3 

módulos anuais, ou seja, ele pode utilizar 

a pós-graduação como uma ferramenta 

de aperfeiçoamento para seu trabalho na 

instituição. 

Palestras e treinamentos: 
os Recursos Humanos 

em 2009 encaminhou 

595 colaboradores 

para treinamento 

de aperfeiçoamento 

profissional. 
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Qualidade 
de Vida

Ginástica Laboral: 
São realizadas sessões semanais, 

orientadas pelos alunos do curso 

de fisioterapia da UniFil, com 

atividades direcionadas de acordo 

com as rotinas de trabalho de cada 

departamento. O objetivo é alívio 

de tensões, prevenção do estresse, 

orientação postural bem como 

promover a interação entre os 

colaboradores. 
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Doação de alimentos ao 
Meprovi Pequeninos
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Relacionamento 
com a 

Sociedade
Participação em 
Conselhos e Fóruns
 Os conselhos são órgãos colegiados de caráter 

permanente e deliberativo com funções de formular 

estratégias, controlar e fiscalizar a execução das 

políticas públicas, inclusive nos aspectos econômicos 

e financeiros. O objetivo dos conselhos é o controle 

social da gestão pública para que haja um melhor 

atendimento à população. Sendo assim, com o 

intuito de contribuir e participar das discussões 

e formação de Políticas Públicas da Cidade de 

Londrina, o Instituto Filadélfia de Londrina, em 

2009, participou de diversos Conselhos e Fóruns 

sendo eles: 

Conselho Municipal de Assistência Social; •	
Conselho Municipal do Idoso;•	
Conselho Municipal sobre Políticas de •	

Álcool e outras Drogas; 

Conselho Estadual de Segurança Alimentar; •	
Conselho Gestor do Banco de Alimentos •	

da Ceasa/PR; 

Conselho Municipal de Planejamento •	
Urbano; 

Conselho Municipal de Cultura; •	
Conselho Municipal de Planejamento •	

Urbano;

Grupo de Responsabilidade Social; •	
Fórum Desenvolve Londrina; •	
Fórum de Educação Profissionalizante; •	
Fórum Segurança Alimentar e Nutricional; •	
Fórum Objetivos de Desenvolvimento do •	

Milênio. 

Departamento de Serviço Social
Para melhor atender a comunidade tanto interna 

como externa, o IFL dispõe de um Departamento 

de Serviço Social. Este departamento é sustentado 

por uma política de trabalho direcionada para 

a qualidade e permanência do aluno e de 

seus funcionários, visando esclarecimentos e 

encaminhamentos, quando necessário, para a 

rede de serviços. Este departamento também é 

responsável por realizar análise sócio econômica 

para a concessão de bolsa de estudos para alunos da 

UniFil e do Colégio Londrinense. 

Jaqueline  
F. Senra 
Teófilo, 

assistente 
Social
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Dia da Responsabilidade 
Social:
Em 2009, o Departamento de Serviço 

Social assumiu o compromisso de responder 

pelas questões de Responsabilidade Social 

do IFL. O evento Dia da Responsabilidade 

Social das Instituições de Ensino Superior 

concretiza o compromisso que o IFL tem 

perante a sociedade através de suas ações 

e investimentos em projetos que vão de 

encontro com as políticas públicas de nossa 

cidade, caracterizando assim o IFL como 

Instituição Socialmente Responsável. 

O Dia da Responsabilidade Social do Ensino 

Superior foi para sua 5ª edição. A Associação 

Brasileira de Mantenedores de Ensino 

Superior – ABMES, instituição proponente 

instituiu o dia 27 de outubro para as IES 

realizarem o evento. 

Em 2009, a UniFil levou até o bairro Jardim 

Leonor, atividades que vão de encontro 

com as necessidades desta população. A 

proposta de realizar este dia em um bairro 

carente da cidade de Londrina foi algo 

inovador, tendo em vista a estrutura que este 

evento demanda, pois são muitas ações em 

um mesmo local. O evento contou com a 

participação dos coordenadores e alunos dos 

cursos de graduação da UniFil e com o apoio 

da Igreja Presbiteriana Manancial do bairro. 

Projetos 
Sociais



30

Ba
la

nç
o 

 S
oc

ial
 2

00
9

U
ni

Fil
 - 

C
ol

ég
io

 L
on

dr
in

en
se



31

Os serviços prestados 
foram:

Arquitetura:•	  mostra do projeto Casa 
Fácil e do projeto Edificar;
Agronomia:•	  Distribuição de Plantas 
e orientações sobre produção orgânica e 
transgênica; 
Gastronomia:•	  boas práticas na 
manipulação de alimentos; 
Medicina Veterinária:•	  vacinação anti-
rábica e orientações;
Psicologia:•	  Recreação com ênfase na 
psicologia; 
Estética e cosmética:•	  cuidados com a 
pele; 
Pedagogia e Educação Física:•	  
recreação; 
Direito:•	  orientação previdenciária; 
Fisioterapia:•	  teste de flexibilidade e 
avaliação de risco cardíaco, além de orientações 
de prática de atividade física segura; 
Farmácia:•	  teste de glicemia; 
Biomedicina: teste de glicemia e 
orientações sobre Gripe A; 
Enfermagem:•	  aferição de pressão arterial; 
Nutrição:•	  avaliação e orientação nutricional; 
Biologia:•	  Mostra de animais peçonhentos.
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Atividades de 
Convivência com o 
idoso:  

As atividades direcionadas aos idosos são 

desenvolvidas na Associação Cristã de 

Moços (ACM) e consistem em atividades 

para a promoção de benefícios à saúde 

do idoso tornando sua vida mais agradável 

e feliz, por meio de eventos sociais-

recreativos e da atividade física orientada 

e regular, amenizando as adversidades 

causadas pelas doenças associadas ao 

envelhecimento. 

33
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Apoio técnico 
e Financeiro

Meprovi Clínica e 
Pequeninos:  

Cumprindo seu papel transformador da 

realidade social tem contribuído para a 

manutenção do MEPROVI - Ministério 

Evangélico Pró Vida, que atua em duas 

frentes de trabalho: Meprovi Clínica – atua 

no tratamento da dependência química de 

jovens e adultos do sexo masculino, através 

do atendimento social, emocional e espiritual; 

e Meprovi Pequeninos – atendimento a 

crianças e adolescentes, na faixa etária de sete 

a 12 anos, proporcionando desenvolvimento 

integral nos aspectos físico, social, educacional, 

espiritual e emocional, capacitando-os para 

o efetivo exercício da cidadania, numa 

perspectiva cristã.
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COLÉGIO 
LONDRINENSE
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LONDRINENSE
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Missão 
Fundado em 1945, o Colégio Londrinense evoluiu ao longo 
de décadas combinando a tradição e modernidade. Tradição 

em ensinar valores cristãos para gerar pessoas de caráter; 
modernidade em adaptar o ensino às mudanças do tempo e 
preparar cidadãos que contribuam com o desenvolvimento 

da sociedade.  
Nossa missão é educar para a vida provendo docentes 

especializados e infra-estrutura excelente, sempre 
envolvendo a família no processo educacional.Acreditamos 

que, com o envolvimento das famílias, é possível 
proporcionar mais atenção ao processo de aprendizagem, 
bem como ao crescimento pessoal, espiritual e social dos 

alunos.
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A visão do Colégio Londrinense é ensinar e formar alunos através de 
uma proposta pedagógica completa, diferenciada e atual. Além das 

matérias regulares da grade curricular, os alunos ainda têm Formação 
Cristã e Filosofia desde os primeiros anos escolares.

O Colégio Londrinense utiliza, da Educação Infantil ao Ensino Médio, 
o material didático do Sistema Anglo – o melhor e mais completo 

do Brasil. São décadas de tradição com incorporação de tendências 
pedagógicas atuais: na inclusão de assuntos da realidade imediata, na 
integração entre disciplinas, na abordagem interativa, no tratamento 

dos temas transversais, na valorização da leitura, da escrita e do 
raciocínio lógico em todas as matérias.

Visão 
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XVI Passeio Ciclístico 
e Campanha pela 
Solidariedade: 

o passeio contou com aproximadamente 

2 mil pessoas. Teve a participação do 

Pelotão da Caminhada, o Pelotão das 

Bicicletas e o Pelotão da 3ª Idade da 

ACM. Contou-se com a infra-estrutura 

de uma ambulância, caminhão para 

bicicletas e ônibus para quem não 

conseguisse acompanhar o trajeto. O 

evento atingiu a meta em arrecadação de 

alimentos que foram doados para algumas 

instituições assistenciais de Londrina como 

Organização Viver, Meprovi, ILECEe 

Projeto Pão da Vida. 

Trânsito – Blitz 
Educativa: 
o projeto visou conscientizar e informar 

motoristas de trânsito quanto a noções 

básicas de segurança e proteção da vida, 

buscando assim, minimizar os acidentes 

de trânsito. Também teve como meta 

levar ao entendimento dos alunos a 

importância e a relevante prática que se 

faz necessária no bom relacionamento 

de todos os cidadãos que fazem parte do 

trânsito. Este projeto teve parceria com 

a Companhia Municipal de Trânsito e 

Urbanização – CMTU.

Atenção à 
Comunidade
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43Rally Preparatório : 

Direcionado a alunos de escolas pública e 

privada de Londrina, este rally é composto 

pela Maratona Novo ENEM, Simulado 

Aberto Novo ENEM – versão completa 

e o Simulado Aberto Nacional. Estes têm 

como objetivo aprimorar o desempenho 

dos alunos no ENEM e nos vestibulares. 

Houve premiações para os alunos que 

apresentaram melhor desempenho.

Simulado Aberto: 
Novo ENEM 2009 – Versão Compacta: 

Mais de 1.300 alunos de escolas públicas 

e particulares de Londrina e região fizeram 

as provas do Simulado Aberto Novo Enem 

no colégio Londrinense. Foi avaliado o 

conhecimento em quatro áreas: Ciências 

Naturais, Linguagens, Ciências Humanas 

e Matemática. Todo o processo forneceu 

um treinamento importante para a prova 

oficial do ENEM (novo formato) e para os 

vestibulares.
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Programa Dons e talentos 
em ação: 
Buscando sempre a formação integral do 

aluno com atividades que proporcionem a 

formação de uma pessoa atuante socialmente, 

colaborando para combater a indiferença, 

discriminação e exclusão social, este programa 

tem como objetivo a solidariedade em 

benefício às entidades sócio assistenciais da 

cidade de Londrina. O programa foi dividido 

em 4 projetos, sendo eles:

Projeto Resgatando o 
Sentido da Páscoa:  
Proporcionou levar uma mensagem de Páscoa, 

luz da Palavra de Deus e bombons arrecadados 

para as entidades assistenciais de Londrina 

e para filhos de funcionários da instituição. 

As entregas dos bombons foram feitas pelos 

próprios alunos do Colégio Londrinense em 

uma tarde especial com bolo, lanche, música e 

mensagens bíblicas sobre o sentido da Páscoa.

 

Projeto Aquecendo em 
Tempo de Frio: Arrecadou 

agasalhos em boas condições de uso para 

doação à entidade assistencial Meprovi 

Pequeninos. Foi disponibilizado em cada 

departamento, um ponto de coleta dos 

agasalhos. Por meio de cartazes, palestras e 

vídeos foram discutidas e refletidas a realidade 

das famílias carentes. 

Ações 
Assistenciais
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Projeto Dia das Crianças: 
Arrecadou brinquedos para a entidade 

assistencial Meprovi Pequeninos. No dia da 

entrega dos presentes foram organizadas 

atividades recreativas com brincadeiras, 

lanches e interação com os alunos do Colégio 

Londrinense e Meprovi. 

Projeto Campanha de 
Natal: Arrecadou brinquedos, panetones 

e doces para doação às entidades assistenciais 

de Londrina. No dia da entrega houve a 

ministração da Palavra de Deus pelo Capelão 

do Colegio Londrinense.

46
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Espetáculo de Dança:  
Conservatório Musical

O Conservatório Musical do Colégio 

Londrinense oferece cursos de Técnica Vocal 

(Canto), Bateria, Piano, Teclado, Contrabaixo 

Acústico e Elétrico, Guitarra, Violão, Viola, 

Violino, Violoncelo, Flauta Doce, Saxofone, 

Percepção e Linguagem Musical e Preparação 

para Prova do Vestibular de Música da UEL.  

Além de recitais e audições individuais e em 

grupo, os estudantes participam da Orquestra 

de Câmara do Colégio Londrinense (OCCL) 

e têm a oportunidade de integrar a primeira 

Camerata de Violões de Londrina.
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Esporte e Cultura
O Colégio Londrinense possui um trabalho 

de inclusão social a partir da prática do futebol 

de salão. Além de oferecer aos alunos e à 

comunidade a escolinha de futsal Falcão 12/

Colégio Londrinense, difunde a modalidade 

nas categorias de base sub-7, sub-9, sub-11, 

sub-13, sub-15 e sub-17 em vários bairros na 

periferia de Londrina. 

Os atletas com potencial são recrutados 

e ganham bolsa de estudos no Colégio 

Londrinense.  

A equipe adulta de futsal Colégio Londrinense/ 

FEL/Sercomtel é destaque na Série Ouro 

do Campeonato Paranaense de Futsal desde 

2009, dando oportunidade para os atletas das 

categorias de base integrarem seu elenco.

Escola de Dança: 

Criada em 2005, a Escola de Dança do 

Colégio Londrinense oferece cursos de ballet 

clássico (com formação e certificação pelo 

método cubano de dança) e jazz para crianças 

a partir dos 3 anos de idade, jovens e adultos. 

Os integrantes da companhia participam 

de aulas de jazz, sapateado, hip-hop, ballet 

clássico e interpretação com professores 

altamente qualificados e experientes.Audição 

do Conservatório Musical: O Conservatório 

Musical do Colégio Londrinense oferece 

cursos de Técnica Vocal (Canto), Bateria, 

Piano, Teclado, Contrabaixo Acústico e 

Elétrico, Guitarra, Violão, Viola, Violino, 

Violoncelo, Flauta Doce, Saxofone, Percepção 

e Linguagem Musical e Preparação para Prova 

do Vestibular de Música da UEL. 

Além de recitais e audições individuais e em 

grupo, os estudantes participam da Orquestra 

de Câmara do Colégio Londrinense (OCCL) 

e têm a oportunidade de integrar a primeira 

Camerata de Violões de Londrina.
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Cursos 
ofertados 
em 2009: 
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Agrárias: 
Agronomia •	
Medicina Veterinária •	
Zootecnia•	

Biológicas:
Ciências Biológicas•	

Engenharias:
Engenharia Civil•	

Exatas:
Ciência da Computação•	
Sistemas de Informação•	

Humanas: 
Pedagogia•	
Psicologia•	
Teologia•	
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Saúde:
Biomedicina•	
Educação Física•	
Enfermagem•	
Farmácia•	
Fisioterapia•	
Nutrição•	

Sociais aplicadas: 
Adm. Gestão Empresarial•	
Adm. Marketing•	
Arquitetura e Urbanismo•	
Ciências Contábeis•	
Direito•	

Curso Superior de 
Tecnologia: 

Estética e Cosmética•	
Gastronomia•	
Gestão Ambiental•	
Logística•	
Negócios Imobiliários:•	
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Atenção ao 
Aluno

Comitê de 

Acessibilidade: 
Dar acesso é muito mais do que o 

cumprimento de normas, é uma questão de 

cidadania e respeito ao próximo. Por isso 

a UniFil formalizou todas as iniciativas pró-

acessibilidade antes desenvolvidas, criando o 

Comitê de Acessibilidade. Com a proposta de 

discutir as questões pertinentes ao ingresso 

e à permanência da comunidade acadêmica 

com necessidades educacionais especiais, o 

comitê visa fornecer subsídios aos gestores 

institucionais para tomada de decisões que 

promovam a acessibilidade atitudinal e 

arquitetônica, com segurança e autonomia, 

total ou assistida, respeitando as diferenças 

e educando de acordo com o ritmo e as 

possibilidades de cada um. 

Todos os setores da UniFil demonstram 

comprometimento com a acessibilidade, como 

a Biblioteca Zequeu de Mello da UniFil que 

mantêm um convênio com a Fundação Dorina 

Nowill para Cegos, para que receber doações 

de livros em braile e fitas K7, e a Reitoria que 

tem providenciado a adequação do espaço 

físico instalando rampas e elevadores na 

Instituição, reservando vagas no estacionamento 

para facilitar o acesso, construindo banheiros 

adaptados com barras de segurança e 

reservando espaço para cadeirantes no Teatro 

do Colégio Londrinense. Também é importante 

ressaltar a contribuição dos alunos do Curso 

de Psicologia, especificamente da disciplina 

Psicologia Aplicada a Pessoas com Deficiências 

e Necessidades Educacionais Especiais, que 

desenvolvem projetos para sensibilizar e 

conscientizar os funcionários da Instituição. 



53E ainda, a participação dos Intérpretes que 

ofereceram curso de LIBRAS no “Cursos de 

Férias da UniFil”, para o público interno e 

externo.

NURP 
- Núcleo de Relações Profissionais: O Núcleo 

de Relações Profissionais da UniFil foi criado 

com o objetivo de desenvolver e ampliar 

as relações de trabalho entre a UniFil e o 

empresariado de Londrina e Região, através de 

parcerias nas áreas de recrutamento, seleção e 

desenvolvimento de pessoas, com o intuito de 

favorecer a colocação e recolocação de alunos 

da Instituição no mercado de trabalho. Além 

de propiciar aos acadêmicos desenvolvimento 

profissional, reconhecimento e fortalecimento 

de suas competências e potencialidades.

Programas de 
Financiamento:  
O Programa de Financiamento Estudantil 

- FIES é destinado a financiar a graduação 

no Ensino Superior de estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos 

de sua formação e estejam regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, 

cadastradas no programa e com avaliação 

positivas nos processos conduzidos pelo 

MEC. Os critérios de seleção, impessoais 

e objetivos, têm como premissa atender 

a população com efetividade, destinando 

e distribuindo os recursos de forma justa 

e igualitária, garantindo a prioridade no 

atendimento aos estudantes de situação 

econômica menos privilegiada. 

Programa Bolsa de Estudos: A UniFil realiza 

todos os anos o processo de Bolsa de 

Estudos, coordenado pelo departamento de 

Serviço Social, oportunizando estudo aos mais 

carentes. 
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Cursos de Férias:  
O Cursos de Férias já é tradição na UniFil. 

Acreditando que a responsabilidade Social é missão 

de todos, seu corpo docente e estrutura física se 

colocam à disposição da comunidade, ofertando 

oportunidades de cursos nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Os cursos acontecem no mês de 

julho, e são uma oportunidade ímpar de atualização 

e aquisição de novos conhecimentos. 

 

Serviço de Psicologia:  
Desde 1979, oferece atendimento individual, 

de casal, familiar e de grupos. Presta também 

apoio psicológico a outras áreas como Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, Psicologia Hospitalar 

e Psicologia Social. Atende em média, 900 pacientes 

por ano. 

Clínica de Educação para a 
Saúde – CEPS:  
Contempla o aprendizado dos alunos, integrando 

teoria e prática na atenção à comunidade. Atuam na 

prevenção, educação e promoção da saúde. Envolve 

os cursos de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e 

Psicologia. 

Clínica de Fisioterapia:  
Realiza em média 10.000 sessões de atendimentos 

por ano. Os atendimentos são direcionados para a 

população local e regional nas áreas de Neurologia, 

Cardiologia, Pneumologia, Pediatria, Ortopedia, em 

parceria com o Serviço Social, Nutrição e Psicologia. 

Atenção à 
Comunidade
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Farmácia Escola:  

A UniFil Farma, inaugurada em março de 

2005, atende a comunidade interna e externa.  

Na farmácia escola o usuário poderá utilizar 

os serviços de orientação farmacêutica, 

dispensação de medicamentos, aferição de 

pressão arterial, aplicação de injetáveis, entre 

outros.

Núcleo de Prática Jurídica:  
Atua desde outubro de 2004, dispondo de 

atendimento jurídico gratuito à população local, 

nas áreas cível, criminal e trabalhista, mediante 

triagem, obedecendo a critérios econômicos e 

patrimoniais estabelecidos pelo próprio NPJ.

Calouro Solidário:  

Consciente de seu papel formador de cidadãos 

pró-ativos e solidários, a UniFil recebe seus 

calouros de forma diferenciada. Trocando o 

tradicional trote, por ações de cidadania e 

solidariedade, os alunos são incentivados a 

angariar doações de leite para entidades de 

Assistência Social do município.

Concurso Oportunidade 
UniFil:  
Oportunizou educação superior por meio 

de bolsas de estudos aos jovens de 3º ano 

do Ensino Médio da cidade de Londrina, 

incorporando talentos diversos à comunidade 

de alunos UniFil, buscando um melhor 

desempenho desse corpo discente para com os 

estudos. 



58

Revistas Eletrônicas

A UniFil dispõe em seu endereço eletrônico, 

www.unifil.br, diversas publicações de artigos 

com o intuito de disseminar ainda mais o 

conhecimento acadêmico. Pode-se ler, salvar ou 

imprimir artigos completos presentes em: 
Revista Terra e Cultura;•	
Revista Eletrônica de Educação; •	
Revista Eletrônica de Ciências •	
Empresariais;

Revista Jurídica;•	
Revista Teologia; •	
Anais de Evento. •	
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Comissão Própria de 
Avaliação - CPA 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA- é 

responsável pela condução e articulação da 

Avaliação Interna da Instituição, cujo processo 

tem caráter formativo visa o aperfeiçoamento 

dos agentes da comunidade acadêmica e 

da instituição como um todo. Conta com a 

participação de toda a comunidade interna e 

com a contribuição de atores externos, mas 

pertencentes ao entorno institucional.  

A finalidade maior da CPA é promover a 

realização autônoma do projeto de avaliação 

institucional, de modo a garantir a qualidade 

acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, 

na gestão e no cumprimento de sua pertinência 

e responsabilidade social. 

O resultado da avaliação institucional aplicada 

pela CPA no ano de 2009 foi divulgado no site 

da UniFil e aponta bons resultados quanto a 

infraestrutura da instituição. Segue em forma 

de gráfico alguns dos itens que foram avaliados 

junto aos discentes da UniFil no que tange a 

infraestrutura: 
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Relatório geral 
da avaliação da 

infraestrutura pelo 
discente
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A UniFil conta, desde junho de 2008, 

com uma proposta de educação na 

modalidade não presencial. A partir 

do uso de uma plataforma com 

características inovadoras, porém de 

fácil utilização, a UniFil Virtual oferece 

cursos de capacitação, disciplinas eletivas 

e in company, voltada para as mais 

diversas áreas do conhecimento. A 

proposta é que o aluno tenha acesso a 

conteúdo de qualidade, com proposta 

pedagógica consistente e a participação 

de professores qualificados.

Uma das vantagens oferecidas pela 

UniFil Virtual é o fato do aluno não 

necessitar de um horário fixo para 

estudo, podendo acessar as aulas de 

onde estiver e no horário que lhe 

convier. Ao mesmo tempo, tem um 

acompanhamento efetivo do Professor 

Animador que promove as discussões, 

cobra as atividades e verifica se os 

alunos estão efetivamente participando 

do curso. Ao final, será emitido um 

certificado, enviado pelo correio a 

qualquer parte do Brasil ou do mundo.

Núcleo de 
Educação a 
Distância - 

NUCLEAD
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Capacitações:
Em 2009, além das tradicionais capacitações 

ofertadas presencialmente, foi também 

disponibilizada uma capacitação on-line, voltada 

especificamente para os professores que atuam 

nas disciplinas da graduação que são ofertadas 

virtualmente. Além disso, foi oferecido, na 

modalidade à distância, o curso de Didática 

do Ensino Superior, atendendo uma demanda 

interna da instituição.

Curso de Capacitação em Utilização de •	
Recursos Tecnológicos para Potencializar 

o Acompanhamento do Estágio e do 

TCC.

Realizado em 07 de julho, com o 

05 horas/aula;

Participação: 24 professores.o 

Curso de Capacitação em Educação a •	
Distância.

Realizado nos dias 07 e 08 de o 

julho, com 10 horas/aula;

Participação: 16 professoreso 

Curso de Capacitação em Educação a •	
Distância – FASE II

Realizado no dia 07 de julho, o 

com 05 horas/aula;

Participação: 20 horas/aula.o 

Curso de Capacitação em Secretaria •	
Acadêmica para Educação a Distância

Realizado nos dias 10 e 11 o 

setembro, com 10 horas/aula;

Participação: 18 (secretaria o 

acadêmica da UniFil)

Capacitações Presenciais:
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Oficina para Preparação de Material •	
para Ambiente Virtual de Aprendizado

Realizado entre os meses de o 

agosto e dezembro, com 30 

horas/aula

Participação: todos os o 

professores que atuarão nas 

disciplinas ofertadas a distância 

em 2010.

Entendendo o Ambiente Virtual de •	
Aprendizagem

Realizado entre os meses de o 

agosto e dezembro, com 30 

horas/aula;

Participação: todos os o 

professores que atuarão nas 

disciplinas ofertadas a distância 

em 2010.

Didática do Ensino Superior•	

Realizado a partir do mês de o 

novembro de 2009, com 

término previsto para 2010;

Participação: 46 professores.o 

Alunos Atendidos

Em relação aos alunos atendidos, houve uma 
ampliação significativa, tendo em vista que em 
2008 foram atendidos 631 alunos e, em 2009, 
atendemos 5.929 alunos, assim distribuídos:

Capacitações a Distância
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RESULTADOS - 2009  

Turmas Especiais Ofertadas: 65

Número de Alunos Matriculados em Turmas Especiais: 243
 

Disciplinas Ofertadas com Recursos Tecnológicos - R.T.: 46

Número de Alunos Matriculados em Disciplinas com R. T.: 1.847
 

Disciplinas que Utilizaram a Ferramenta como Complemento: 20

Número de Alunos Matriculados em Disciplinas como Complemento: 807
  

Cursos Livres Ofertados: 15

Número de Alunos Matriculados em Cursos Livres 1.418
  

Cursos de Capacitação Ofertados para o Corpo Discente: 7

Número de Alunos Matriculados em Cursos de Capacitação Ofertados para 
o Corpo Discente 695

  

Cursos de Capacitação Ofertados para o Corpo Docente: 2

Número de Alunos Matriculados em Cursos de Capacitação Ofertados para 
o Corpo Docente 93

Capacitações a Distância
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Palavra da 
Assistente 

Social 
O Balanço Social é uma ferramenta de grande 

importância na medida em que demonstra e 

evidencia as ações sociais concretizando assim, 

a responsabilidade social institucional, além de 

acompanhar a evolução e a melhoria dos seus 

indicadores ao longo dos anos.

Em 2005 a UniFil lançou seu primeiro Relatório 

Social, destacando o Centro Universitário 

como Socialmente Responsável. Com o 

passar dos anos e com o amadurecimento 

de idéias, decidiu-se então lançar o primeiro 

balanço social institucional, contemplando 

assim o Instituto Filadélfia de Londrina, Colégio 

Londrinense e UniFil. 

Contudo, no ano de 2009, com o intuito 

de disseminar e contribuir ainda mais com o 

fomento de ações que visem à evolução na 

qualidade de vida da população, haja vista que 

a educação é o princípio do desenvolvimento 

humano sustentável, o Instituto Filadélfia de 

Londrina lança seu primeiro Balanço Social, 

direcionado pelo modelo IBASE. O resultado 

deste trabalho permite que a instituição seja 

avaliada de forma precisa como uma instituição 

socialmente responsável, através de suas ações 

e investimentos no âmbito social, possibilitando 

que no futuro todos nós possamos usufruir 

da mesma condição que se tem hoje para 

produzir os bens necessários à sobrevivência.

Jaqueline 
Fernandes 
Senra Teófilo
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Reconhecimentos  
da UniFil

Selo de 
Instituição 
Socialmente 
Responsável
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BALANÇO SOCIAL

ORIGEM DOS RECURSOS Valor (Mil Reais) 2009

Receitas Totais                              44.785 100%

a. Recursos governamentais (subvenções):
                                       

356 
0,795%

b.Doações de pessoas jurídicas:
                                             

1 
0,002%

c. Doações de pessoas físicas:
                                            

2 
0,005%

d. Contribuições:
                                           

-   
0,000%

e. Patrocínios:
                                           

-   
0,000%

f. Cooperação internacional:
                                           

-   
0,000% 

g. Prestação de serviços e/ou venda de 
produtos:

                                 
40.233 

89,835%

h. Outras receitas
                                    

4.193 
9,363%

BALANÇO SOCIAL
Nome da Instituição:  Instituto Filadélfia de Londrina                        
Tipo/categoria (Conforme instruções):

Natureza jurídica: [ x ] Associação  [  ] Fundação  [  ] Sociedade    Sem fins lucrativos? [ x ] 
sim  [  ] não   Isenta de cota patronal do INSS? [ x ] sim [  ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ( CEAS) ? [ x  ] sim [  ] não    
Possui registro no: [ x ] CNAS [  ] CEAS [ x ] CMAS

De utilidade pública? [  ] não   Se sim, [ x  ] federal [x  ] estadual [ x ] municipal      
Classificada como OSCIP ( lei 9790/99)?  [  ] sim [ x ] não
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BALANÇO SOCIAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VALOR (MIL REAIS) 2009      
100%

Despesas Totais  28.754 100,00%

a. Projetos, Programas e ações sociais  
( excluindo pessoal)

                                                                                  
8.819 

30,67%

b. Pessoal ( salário + benefícios + encargos )                                                                                 
19.936 

69,33%

c. Despesas diversas  
( somatório das despesas abaixo )

14.156 49,23%

OPERACIONAL
                                                                                 

10.168 
35,36%

IMPOSTOS DE TAXAS
                                                                                     

384 
1,34%

FINANCEIRO
                                                                                 

3.604 
12,53%

CAPITAL ( MÁQUINAS + INSTALAÇÕES +  
EQUIPAMENTOS )

                                                                                         
-   

0,00%

OUTRAS ( QUE DEVEM SER DISCRIMINADAS CONFORME 
RELEVÂNCIA)

                                                                                         
-   

0,00%

BALANÇO SOCIAL
INDICADORES SOCIAIS INTERNOS (Ações e benefícios para os (as) 
funcionários (as))

Valor (mil 
reias) 2009

% sobre  
a receita 

a. Alimentação
                                                       

396 
0,88%

b. Educação
                                                           

-   
0,00%

c. Capacitação e desenvolvimento profissional
                                                          

28 
0,06%

d. Creche ou auxílio-creche
                                                           

-   
0,00%

e. Saúde
                                                          

59 
0,13%

f. Segurança e saúde no trabalho
                                                           

21 
0,05%

g. Transporte
                                                       

202 
0,45%

h. Bolsas/estágios
                                                       

405 
0,90%

i. Outros
                                                          

55 
0,12%

Total - Indicadores sociais e internos
                                                      

1.165 
2,60%
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BALANÇO SOCIAL
Projetos, ações e contribuições para a sociedade (As ações e programas 
aqui ilustrados são exemplos)

valor (mil 
reais)  2009

% sobre 
receita 

a.Assistência jurídica
 Número 

de pessoas 
beneficiadas: 348 

b. Acessibilidade
                                                                                                 

392,96 
0,88%

c. Esporte, cultura e lazer 
                                                                                                 

383,00 
0,86%

d. Educação, apoio e capacitação
                                                                                                     

81,61 
0,18%

e. Assistência Social 
                                                                                                    

37,18 
0,08%

f. Saúde 
                                                                                                    

51,38 
0,11%

g. Meio ambiente/ Desenvolvimento Sustentável. 24,63 0,05%

h. Projetos de Pesquisa 100,10 0,22%

i. Outros 11,91 0,03%

BALANÇO SOCIAL
OUTROS INDICADORES 2009

Nº total de alunos(as) 6813

Nº de alunos(as) com bolsas (integral) 291

Valor total das bolsas (integral)
            

1.519.107,63 

Nº de alunos(as) com bolsas parciais 2453

Valor total das bolsas parciais
          

6.884.617,85 

Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa 5

Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa
                 

6.000,00 
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BALANÇO SOCIAL

INDICADORES SOBRE O CORPO 
FUNCIONAL 2009

Nº total de empregados(as) ao final do período 747

Nº de admissões durante o período 262

Nº de prestadores(as) de serviço 440

% de empregados(as) acima de 45 anos 29

Nº de mulheres que trabalham na instituição 447

% de cargos de chefia ocupado por mulheres 9,83

Idade média dos homens em cargos de chefia 38

Salários médios das mulheres 1.522,53

Idade média dos homens em cargo de chefia 40

Salário médio dos homens 1.796,39

Nº de negros(as) que trabalham na instituição 22

% de cargos de chefia ocupados por negros 0

Idade média dos(as) negros em cargo de chefia 0

Salário médio dos(as) negros em cargo de chefia 0

Nº de brancos que trabalham na instituição 726

Salário médio dos(as) brancos(as) 2.016,20

Nº de estagiários(as) 3

Nº de voluntários 0

Nº portadores(as) necessidades especiais 18

Salário médio portadores(as) necessidades 
especiais

1.239,00
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BALANÇO SOCIAL

QUALIFICAÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 2009

Nº totas de docentes 381

Nº de doutores 32

Nº de mestres(as) 119

Nº de especializados(as) 128

Nº de graduados(as) 102

Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo 366

Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores) 61

Nº de graduandos(as) 76

Nº de pessoas com ensino médio 129

Nº de pessoas com ensino fundamental 29

Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto 71

Nº de pessoas não-alfabetizadas 0

BALANÇO SOCIAL
INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO À 

ÉTICA, TRANSPARÊNCIA  
E RESPONSABILIDADE SOCIAL                                                                                       

2009

O processo de administração de empregados(as) é: 5% por indicação                   95% por seleção/
concurso

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

[ x]Sim, institucinalizada       [ ] Sim,  não 
institucionalizada       [ ] Não

Se "sim" na questão anterior, qual?
[ ] Negros(as)     [ ] Genero     [ ] Opção sexual   
[x ] Portadores de necessidades especiais   [ ] 
________________

A organização desenvolve alguma política ou ação 
de valorização da diversidade entre alunos (as) e ou 
beneficiários (as)?

[x ]Sim, institucinalizada        [ ] Sim, não 
institucionalizada       [ ] Não

Se "sim" na questão anterior, qual? [ ] Negros(as)    [ ] Genero    [ ] Opção sexual      
[x ] Portadores de necessidades especiais. 

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

[ ] não são considerados      [ x] são sugeridos    [ 
] são exigidos

A participação de empregados(as) no planejamento 
da instituição:

[ x] não ocorre          [ ] ocorre em nível de 
chefia      [ ] ocorre em todos os níveis

Os processos eleitorais democráticos para 
escolha dos coodenadores(as) e diretores(as) da 
organização:

[ x] não ocorrem     [ ] ocorrem regularmente      
[ ] ocorrem somente p/ cargos intermediários

A instituição possui Comissão/Conselho de Ética 
para acompanhamento de:

[ ] todas ações/atividades       [ x] ensino 
e pesquisa      [ ] experimentação animal/
vivissecção     [ ] não tem

RUBENS ANTONIO BONAFINI  
CRC: 044178/0-2
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