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Ano: 2007

Nome: ABEU - CENTRO UNIVERSITáRIO
 CNPJ: 30.831.606/0001-30

 Endereço: RUA ITAIARA - 301
 Cidade: BELFORD ROXO

 UF: RJ
 Site: WWW.UNIABEU.EDU.BR

 Dirigente: VALDIR VILELA

Sigla: UNIABEU
 Bairro: CENTRO
 CEP: 26.113-400
 E-Mail: EXTENSAO@UNIABEU.EDU.BR

 E-Mail do dirigente:
ALAN.JEFERSON@UNIABEU.EDU.BR

 

DADOS DA PESSOA DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO COM A ABMES

Nome: ALAN SILVA
 E-Mail: ALAN.JEFERSON@UNIABEU.EDU.BR

 Telefone: (21) 2104-0439

Cargo: COORDENADOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
 Login: UNIABEU

 

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

A UNIABEU é uma instituição de ensino que tem como missão “melhorar a vida das pessoas, através da educação”. Ela valoriza uma educação
que foca a aquisição de conhecimentos, mas que também se preocupa com a conduta humana digna, ética e solidária. As suas ações são
direcionadas a vários segmentos da sociedade, desenvolve projetos que levam os seus estudantes a vivenciar experiências profissionais e de vida.
Dessa forma, há quase meio século, contribui positivamente, para o melhor desempenho de muitas pessoas. Os milhares de estudantes que se
formaram pela instituição detêm um currículo de peso e a certeza de terem feito um excelente investimento para trilhar uma carreira profissional
promissora. Seus objetivos básicos são: - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; -
Formar cidadãos, nas diferentes áreas do conhecimento, aptos a entrar em setores profissionais e a participar do desenvolvimento da sociedade
brasileira procurando um aperfeiçoamento pessoal; - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo contemporâneo, em particular, dos
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade; - Promover a comunidade e estabelecer com ela uma relação de
reciprocidade: a extensão, aberta à participação da população, visando a difundir as conquistas e benefícios resultantes da criação jurídico-cultural
e tecnológica geradas na instituição. 1. Campus e Cursos Oferecidos: 1. CAMPUS BELFORD ROXO – Rua Itaiara, 301 – Centro – Belford Roxo – Rio
de Janeiro Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Educação Física,  Psicologia,  Logística, Gestão em RH e Farmacia. 2. CAMPUS
NOVA IGUAÇU – Rua Bernardino de Melo, 1879 – Centro – Nova Iguaçu – Rio de Janeiro Cursos: Administração e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas. 3. CAMPUS NILÓPOLIS – Rua Prof. Alberto Gonçalves Filgueiras, 537 – Nilópolis – Rio de Janeiro Cursos:
Pedagogia, História, Letras, MAtemática e Direito.Gestão de RH 4. CAMPUS ANGRA DOS REIS – Rua Bruno André – Parque das Palmeiras – Angra
dos Reis – Rio de Janeiro.
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ESTATÍSTICAS E CUSTOS

Quanto a IES investe em responsabilidade social no ANO: R$ - 
 Quanto a IES investe em responsabilidade social no DIA: R$ - 

 

 

ATIVIDADES

Nome da Atividade: Workshop de capacitação para o Primeiro Emprego
 Cursos Envolvidos: Administração

 Endereço: Rua Bruno Andréa, 38
 Cidade:Angra dos Reis

 

Bairro: Parque das Palmeiras
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: - Aula expositiva. - Exercícios. - Dinãmica de grupo. Informações e Inscrições pelo telefone (24) 3367-1060.

  
 
 
 

 

QUADRO GERAL DAS ATIVIDADES COM OS NÚMEROS

Atividades Professores Alunos Técnicos Atendimentos

Workshop de capacitação para o Primeiro Emprego 3 14 3 18

 

DEPOIMENTOS

Depoente: Luciene Gouveia
 Profissão: Administradora

 Depoimento:``Acredito que atitudes como o Dia do Ensino Responsável são fundamentais para o desenvolvimento profissional e humano de
nossos discentes. Muitos de nossos alunos desconhecem a realidade de probreza das comunidades carentes do entorno. Trazer esses jovens
carentes à Universidade, como fizemos em nosso projeto, traz novos horizontes e perspectivas, além de quebrar o muro existente entre essas
duas realidades.`` 

  
Depoente: Luis Henrique Moreira Costa

 Profissão: Estudante de Administração
 Depoimento:``Foi um dia para aprender o valor de ser adminsitrador, dividindo um pouco de conhecimento, solidariedade e absorvendo muitas

experiências reais de vida. Auxiliando pessoas na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho e agregando dignidade para que ela possa
transformar seus sonhos e expectativas em uma possível realidade.``

  

 

PARCEIROS E PATROCINADORES
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