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SOCIAL

2020
O Relatório de Responsabilidade Social da

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE

CONSELHEIRO LAFAIETE é um registro histórico e

social que representa a sua missão e compromisso

com a sociedade de forma geral e, em especial, com

a cidade de Conselheiro Lafaiete e a  Região do Alto

do Paraopeba. 



“FORMAR PROFISSIONAIS SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS, CAPAZES DE
ESTENDER À COMUNIDADE EM QUE VIVEM OS CONHECIMENTOS DAS

CIÊNCIAS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CULTURAL DA REGIÃO, DO ESTADO E DO PAÍS”.

Instituição Socialmente Responsável - ABMES
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Apresentação

A educação universitária deve ser sustentada através

de três bases fortes, o ensino, a pesquisa e a

extensão. O ensino pode ser considerado como a

transmissão, troca e compartilhamento de

conhecimentos através da abstração e, sempre que

possível, através da prática. Já a  pesquisa torna-se

apresenta-se como uma oportunidade de aplicar e/ou

desenvolver novos conceitos a partir das bases

construídas pela etapa do ensino. Já  a extensão é a

aplicação direta do conhecimento obtido nas fases do

ensino e pesquisa, especialmente, mas não exclusivo,

em comunidades de baixo índice de desenvolvimento

humano (IDH). 

O Relatório de Responsabilidade Social apresenta as

realizações institucionais ligadas a projetos

comunitários que colaboram para o estabelecimento

de um compromisso social entre estudantes, docentes

e comunidade. A Política de Responsabilidade Social

da Faculdade Presidente Antônio Carlos de

Conselheiro Lafaiete representa o seu compromisso

em promover a intervenção e a transformação na

sociedade.

Assim, por meio de ações efetivas, a instituição amplia

os espaços do saber, de modo que o pensar e o fazer

acadêmicos sejam compartilhados e socializados para

além da sala de aula, ultrapassando os limites de suas

salas de aula para a comunidade de Conselheiro

Lafaiete e da região do Alto do Paraopeba.

Ana Carolina Chaves Ferreira
Diretora Acadêmica
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Institucional 

 33 PROJETOS
02 projetos 

INSTITUCIONAIS

15 projetos

EXTENSÃO
 

6 projetos

ENSINO

2 projetos

PESQUISA

4 projetos

CULTURA, LAZER e BEM

ESTAR

 

A Fundação Presidente Antônio Carlos, ao assumir como missão institucional, formar

profissionais socialmente responsáveis, capazes de estender à comunidade em que vivem os

conhecimentos das ciências, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região, do

Estado e do País explicita sua responsabilidade social, cumprindo esta missão nas diferentes

atividades e trabalhos desenvolvidos em âmbito da graduação, pós-graduação, iniciação

científica e extensão.

Desde sua criação em 1997, a Faculdade vem formando profissionais com as competências

técnicas e comportamentais necessárias para contribuírem de forma responsável com o

desenvolvimento social, cultural e econômico da cidade de Conselheiro Lafaiete e região,

firmando-se como Instituição de Ensino Superior socialmente responsável, promovendo a

inclusão e sua aproximação com a comunidade por meio de suas atividades. Além disso, a

Faculdade mantém contínuos projetos de extensão que promovem o estreitamento dos laços

com a comunidade buscando uma maior integração com a sociedade de Conselheiro Lafaiete,

acreditando que ao transpor os muros da academia dissemina conhecimento de forma justa e

igualitária.

Assim, busca-se promover uma formação humanista do cidadão, formar profissionais

competentes, críticos, cultos, éticos, capazes de servir à sociedade, promovendo o progresso

social e o bem comum, de forma integral e contínua, estendendo à comunidade a ação

científica, cultural, educativa e social, de modo a fortalecer os ideais de liberdade, igualdade,

democracia e justiça social, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema educativo e a

transformação da sociedade brasileira para que ela seja mais justa.
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Institucionais
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS
INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS AO
LONGO DO ANO DE 2020
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Iniciando a programação da Semana do Professor com a palestra do professor

Ricardo Luiz Pace Jr. e Lanna Guimarães com o tema "Colaborando com

Jamboard e docs". O link para participação foi enviado para o e-mail institucional!

Semana do Professor, conectando saberes e compartilhando experiências. 

Projetos institucionais são frequentes na área

educacional. Instituições de Ensino Superior

realizam projetos institucionais para que seus

alunos possam realizar práticas, adquirir

conhecimentos e interagir com a comunidade .



Institucionais
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS
INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS AO
LONGO DO ANO DE 2020
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A Semana do Professor 2020 foi marcada por momentos de aprendizagem, reflexão,

autoconhecimento e relaxamento. Agradecemos mais uma vez a participação

especial do professor Ricardo Luiz Pace Jr. e Lanna Guimarães com o tema

"Colaborando com Jamboard e docs" no primeiro dia, a Psicóloga Mestre em

Administração, Cláudia Suely de Almeida Pinto, com o tema “Agilidade Emocional -

Como lidar com as emoções em direção à realização pessoal e profissional” no

segundo dia e Alice Antonucci, Co-Fundadora do Prana Satya – Yoga & Terapias, em

Conselheiro Lafaiete, Massoterapeuta, acupunturista, taróloga e Instrutora de Shivam

Yoga no último dia, encerrando essa semana de homenagens e comemorações.

Projetos institucionais são frequentes na área

educacional. Instituições de Ensino Superior

realizam projetos institucionais para que seus

alunos possam realizar práticas, adquirir

conhecimentos e interagir com a comunidade .



Institucionais
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS
INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS AO
LONGO DO ANO DE 2020
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Além das ações listadas anteriormente, destacamos a

Capacitação Docente, evento Institucional, idealizado pela

Direção Acadêmica da unidade, que abordou o tema

"Critério de Seleção de Competências para os Componentes

Curriculares".

 

Projetos institucionais são frequentes na área

educacional. Instituições de Ensino Superior

realizam projetos institucionais para que seus

alunos possam realizar práticas, adquirir

conhecimentos e interagir com a comunidade .



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020

10

Webinar na Plataforma Blackboard

com o tema "Mindset de crescimento

aplicado à gestão: os benefícios de ter

uma mente aberta!". Palestrante: Prof.

Frederico Leocádio, doutorando e

mestre em Administração pela UFMG.

 

Webinar, dia 25/06/20, às 21h, na

Plataforma Blackboard com o tema "

Recrutamento e Seleção na

pandemia: limites e aplicações da

avaliação psicológica" com a

palestrante Bruna Serpa. 

 

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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Os alunos dos cursos de Engenharia de Produção, Administração e

Gestão de RH participaram de um bate papo com as empresárias

Maysa da Habitar Empreendimentos Imobiliários, Eliane

proprietária da Bia Plus Size, Espaço Kids e Mais Casa Decor e

Ivana da Loja da Natura. Elas falaram sobre Mulheres

Empreendedoras, mas os ensinamentos e as experiências

apresentadas foram lição para todos os alunos.

 

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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O projeto "Empresa Simulada", do

curso de Administração, faz parte do

calendário de eventos da UNIPAC

Lafaiete e consiste em inserir alunos

nas práticas empresariais com

atuação em Marketing e Vendas,

Compras e Logística, Gestão de

Pessoas (RH) e Financeiro. A

disciplina do projeto é denominada

Administração de Pequenas e

Médias Empresas. Trata-se de

prática acadêmica e faz com que os

estudantes tenham a possibilidade

de vivenciar a realidade dentro uma

empresa. (ação virtual durante o

período de lockdowm)

 

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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As Possibilidades de Atuação do Psicólogo Nas Organizações de

Trabalho, atividade extensionista, realizada pelo curso de

Psicologia com o intuito de dar maior visibilidade á atuação do

Psicólogo.

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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A Semana da Psicologia contou com

grandes palestras e participação intensa

de alunos e professores.

A mesa de abertura com o tema "Ser

psicólogo na contemporaneidade: um

saber em construção" foi mediada pela

Professora Renata Satller do curso de

Psicologia da UNIPAC Lafaiete e teve a

participação da Professora Me. Evely

Najjar Capdeville e do Professor Me. Délcio

Guimarães.

Em seguida, com apresentação dos

Professores do curso de Psicologia da

UNIPAC Lafaiete Patrícia Fonseca e

Gregório Miranda, tivemos a palestra "A

Relação ente Clínica Ampliada, Saúde

Mental e Intersetorialidade" com o

Professor Dr. Walter Melo Júnior.

A programação segue hoje com a

realização dos minicursos:

-Atendimentos Psicológicos para

Mulheres em relacionamentos abusivos;

- Atuação do Psicólogo na Psico-

oncologia e Contexto Hospitalar;

- Teorias e Técnicas Psicoterápicas -

Abordagem centrada na pessoa;

- Marketing Digital para Psicólogos.

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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A semana de aprendizagem no curso de

Psicologia da UNIPAC Lafaiete. Os

minicursos "Atendimentos Psicológicos

para Mulheres em relacionamentos

abusivos", "Atuação do Psicólogo na

Psico-oncologia e Contexto Hospitalar",

"Teorias e Técnicas Psicoterápicas -

Abordagem Centrada na Pessoa" e

"Marketing Digital para Psicólogos"

encerraram as atividades da Semana

Acadêmica.

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.
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Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o curso de

Psicologia da UNIPAC Lafaiete realizou a exposição de filmes

que abordam a temática da mulher. Na sequência, realizou-se

debate coordenado pelos professores, estudantes e

convidadas.

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Extensão
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
EXTENSÃO DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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Marketing Como Fator de Decisão Estratégica - palestra dirigida a

estudantes de Administração e convidados, mediada por professores

do curso e proferida por profissional da área

A Essência da Auditoria Para Profissionais da Administração -

palestra dirigida a estudantes de Administração e convidados,

mediada por professores do curso e proferida por profissional da

área

A Essência da Auditoria Para Profissionais da Administração -

palestra dirigida a estudantes de Gestão de Recursos Humanos, e

convidados, mediada por professores do curso e proferida por

profissional da área

Educação Inclusiva no Período de Pandemia - material virtual

elaborado por estudantes de Pedagogia e convidados, sob

orientação de professores do curso e divulgados em ambientes

virtuais pelos próprios estudantes 

Além das ações listadas anteriormente, destacamos as seguintes ações

de extensão:

Os projetos de extensão visam a auxiliar a

melhoria da sociedade como um todo. A

experiência na extensão é rica em aprendizado

tanto acadêmico quanto sociais. O que

contribui para a formação de um profissional

mais integrado com as demandas da sociedade.



Ensino
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
ENSINO DESENVOLVIDOS AO LONGO DO
ANO DE 2020
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Os projetos de ensino estão direcionados aos

estudantes com foco na licenciatura, como

Pedagogia. Eles têm como objetivo o pleno

desenvolvimento do aluno enquanto docente. 

A Mesa Redonda sobre Handebol Escolar - Iniciação e

Competição - contou as explanações e importantes

orientações e dicas dos palestrantes Khalmel Oliveira e

Marcos Aparecido Bruno Clemente, profissionais de

Educação Física e atuantes na área, servindo de base

para os futuros profissionais que ingressarem na

licenciatura. A mediação ficou por conta de professores e

coordenação do curso.



Ensino
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
ENSINO DESENVOLVIDOS AO LONGO DO
ANO DE 2020
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Estudantes do curso de Educação Física, convidados externos e de outros

cursos participaram de palestra com o professor Bruno Magalhães, sob o

tema "Treinando em qualquer lugar: dificuldades e perspectivas do

treinamento pós-pandemia". Bruno é graduado em Educação Física (UNI-BH),

pós-graduado em Treinamento Esportivo (UFMG), mestre em Saúde e Nutrição

(UFOP) e doutorando em Educação Física (UCB). Revisor da Revista Brasileira

de Ciência e Movimento - RBCM, Atleta de fisiculturismo da categoria Classic

Physique, terceiro lugar na categoria Novice e Open, no Muscle Contest

Brasilia, 2020 e primeiro lugar na categoria Novice, no Classic Contest Goiânia,

2021. É Personal Trainer da Diretoria e Superintendência de Administração

Financeira da CAIXA (Brasília), Membro do Grupo de Estudos de Força e

Musculação - GEForM e Consultor Fitness on-line.

Os projetos de ensino estão direcionados aos

estudantes com foco na licenciatura, como

Pedagogia. Eles têm como objetivo o pleno

desenvolvimento do aluno enquanto docente. 



Ensino
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
ENSINO DESENVOLVIDOS AO LONGO DO
ANO DE 2020
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Os dias 14, 15 e 16 de outubro de 2020 foram de

muitas emoções e aprendizado para o curso de

Pedagogia. A Semana Acadêmica virtual contou

com a presença de servidores públicos, egressos e

alunos do curso de Pedagogia da UNIPAC Lafaiete.

O tema da primeira webinar envolveu a todos,

“Somos o que podemos ser!? Somos mais que

presumimos ser! Vale acreditar"! A psicóloga

Silvana Camelo destacou a importância de se

valorizar, de deixar as desculpas de lado para

cada sofrimento e partir em busca da felicidade. O

período de isolamento social que estamos vivendo

tem causado muitos quadros de depressão e a

webinar revelou a importância de se amar e trazer

para si o que tem de melhor, sendo isso

responsabilidade de cada um, para si próprio. No

segundo dia a oficina de Aplicações de Novas

Tecnologias Educacionais para o modelo de ensino

híbrido, com o Professor Mestre em Educação

Wanderson Chaves, revelou diferentes estratégias

para envolver os alunos e contou com a aplicação

de um quiz virtual para os participantes

compreenderem a prática. Além do aprendizado,

houve diferentes momentos de descontração. Para

encerrar a semana e trazer uma homenagem aos

profissionais da educação a live com Mali e Pepeu

abrilhantou ainda mais o evento, com muita música

e diversão. A professora Maria Teresa com o seu

parceiro Pedro trouxe alegria aos lares de nossos

alunos e convidados, com muita música e energia

positiva.

Os projetos de ensino estão direcionados aos

estudantes com foco na licenciatura, como

Pedagogia. Eles têm como objetivo o pleno

desenvolvimento do aluno enquanto docente. 



Ensino
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
ENSINO DESENVOLVIDOS AO LONGO DO
ANO DE 2020
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Aula sobre Educação Inclusiva: Fundamentos e

Metodologias - ministrada aos estudantes do curso de

Pedagogia

Palestra com tema "O Uso de Recursos em

Atendimentos a Crianças e Adolescentes na

Perspectiva da Terapia Cognitiva Comportamental

(TCC)''

Palestra com tema "O Trabalho da Psicologia na

Instituição APAC"

Além das ações listadas anteriormente, destacamos as

seguintes atividades de ensino:

Os projetos de ensino estão direcionados aos

estudantes com foco na licenciatura, como

Pedagogia. Eles têm como objetivo o pleno

desenvolvimento do aluno enquanto docente. 



Pesquisa
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
PESQUISA DESENVOLVIDOS AO LONGO
DO ANO DE 2020
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Os projetos de pesquisa estão abertos a todos os cursos, E tem
como objetivo de cumprir uma das funções primordiais da
trajetória universitária, que é a construção do conhecimento
através do fomento um espaço de desenvolvimento e
formação do jovem pesquisador, orientado por um
pesquisador.A Faculdade Presidente Antônio Carlos de
Conselheiro Lafaiete (UNIPAC) investe no Programa de Bolsas
Iniciação Científica (PROBIC) e no Grupos de Estudos (GEP)
para alunos e professores orientadores. 

A Jornada Acadêmica de Medicina

Veterinária é conhecida pela

apresentação das pesquisas e

trabalhos científicos realizadas por

alunos e professores do curso. Em

sua terceira edição, a JAVET foi

realizada em conjunto com o

COMVET (I Web Congresso Mineiro

de Medicina Veterinária). Assim, os

alunos de Medicina Veterinária

tiveram oportunidade de submeter

trabalhos e concorrer submetidos

de outras faculdades do Brasil. Ideal

para a troca de conhecimento e

divulgação das atividades

realizadas em cada instituição.

Além disso, houve palestras com

referências nas diferentes áreas da

medicina veterinária. O evento

ocorreu entre os dias 5 e 8 de

agosto, totalmente online e contou

com inscrições de diferentes partes

do Brasil. 

Foram cerca de 50 apresentações

de trabalhos de estudantes,

divididos em duas salas

simultâneas, durante os dias do

evento. Para a avaliação dos

trabalhos foram necessários 40

avaliadores de diferentes áreas. E

além de certificados e menção

honrosa para os melhores

trabalhos, todos os resumos

aprovados foram publicados nos

anais do evento.



Cultura, Lazer e
Bem-estar
ESTA SEÇÃO INCLUI OS PROJETOS DE
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2020
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AS atividades culturais, de lazer e bem-estar,

fazem parte da vida acadêmica e podem

contribuir para a rede de relacionamentos e as

conexões sociais. 

A Semana do Professor
2020 foi marcada por
momentos de
aprendizagem, reflexão,
autoconhecimento e
relaxamento. A Psicóloga e
Mestre em Administração,
Cláudia Suely de Almeida
Pinto, com o tema
“Agilidade Emocional -
Como lidar com as
emoções em direção à
realização pessoal e
profissional”.
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Ainda durante a Semana
do Professor 2020, a Co-
Fundadora do Prana Satya
– Yoga & Terapias,
Massoterapeuta,
Acupunturista, Taróloga e
Instrutora de Shivam Yoga,
Alice Antonucci, ministrou
webnário com o tema "Uma
Vida Mais Saudável e Feliz
Através da Prática do
Yoga".

AS atividades culturais, de lazer e bem-estar,

fazem parte da vida acadêmica e podem

contribuir para a rede de relacionamentos e as

conexões sociais. 
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A Semana Acadêmica virtual do curso de Pedagogia, ocorrida entre 14 e

16 de outubro de 2020, contou com a presença de servidores públicos,

egressos e alunos do curso de Pedagogia da UNIPAC Lafaiete. O tema da

primeira webinar envolveu a todos, “Somos o que podemos ser!? Somos

mais que presumimos ser! Vale acreditar"! A psicóloga Silvana Camelo

destacou a importância de se valorizar, de deixar as desculpas de lado

para cada sofrimento e partir em busca da felicidade. O período de

isolamento social que estamos vivendo tem causado muitos quadros de

depressão e a webinar revelou a importância de se amar e trazer para si

o que tem de melhor, sendo isso responsabilidade de cada um, para si

próprio. 

AS atividades culturais, de lazer e bem-estar,

fazem parte da vida acadêmica e podem

contribuir para a rede de relacionamentos e as

conexões sociais. 



Considerações Finais

25

Por meio de inúmeras ações, a Faculdade Presidente

Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete reafirma seu

compromisso social entre estudantes, docentes e

comunidade, sustentado pelo tripé Ensino, Pesquisa e

Extensão. Assim, a instituição amplia os espaços do

saber, de modo que o pensar e o fazer acadêmicos sejam

compartilhados e socializados para além da sala de aula,

ultrapassando os limites da sala de aula.


