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Ano: 2010

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: Verificação de pressão arterial
 Cursos Envolvidos: Enfermagem e Fisioterapia

 Endereço: Praça Rui Barbosa
 Cidade:Nova iguaçu

 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Um parametro que evidencia o funcionamento e as alterações da função corporal ( pressão arterial ). Utilizaremos para verfificar a

tensão ou pressão sobre as artérias um aparelho composto por esfigmomanômetro e o estetoscópio. Tendo como objetivo a observância dos
clientes nos seus valores pressólicos e detecção precoce da hipertensão arterial sistêmica envolvendo ainda a educação em saúde.

  
Nome da Atividade: Verificação de pressão arterial

 Cursos Envolvidos: Enfermagem e fisioterapia
 Endereço: Praça EliaKim Batista

 Cidade:Belford Roxo
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Um parametro que evidencia o funcionamento e as alterações da função corporal ( pressão arterial ). Utilizaremos para verfificar a

tensão ou pressão sobre as artérias um aparelho composto por esfigmomanômetro e o estetoscópio. Tendo como objetivo a observância dos
clientes nos seus valores pressólicos e detecção precoce da hipertensão arterial sistêmica envolvendo ainda a educação em saúde.

  
Nome da Atividade: Verficação da Glicemia capilar

 Cursos Envolvidos: Enfermagem
 Endereço: Praça Rui Barbosa

 Cidade:Nova Iguaçu
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Glicemia capilar, coleta de sangue de capilares sanguíneo geralmente do dedo, através da perfuração cutânea por uma lanceta e a

dosagem de glicose é verificada em aparelhos próprios para esse fim. Com a finalidade de verificação dos níveis glicemicos dos clientes e
detecção precoce da Diabetes mellitus e enfatizando também a educação em saúde. 

  
Nome da Atividade: Verificação de Glicemia Capilar

 Cursos Envolvidos: Enfermagem
 Endereço: Praça Eliakim Batista

 Cidade:Belford Roxo
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Glicemia capilar, coleta de sangue de capilares sanguíneo geralmente do dedo, através da perfuração cutânea por uma lanceta e a

dosagem de glicose é verificada em aparelhos próprios para esse fim. Com a finalidade de verificação dos níveis glicemicos dos clientes e
detecção precoce da Diabetes mellitus e enfatizando também a educação em saúde. 

  
Nome da Atividade: Percentual de Gordura

 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia
 Endereço: Praça Eliakim Batista

 Cidade:Belford Roxo
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Será verificado as dobras cutâneas através do adipômetro pelo protocolo de Faulkner.

  
Nome da Atividade: Percentual de Gordura

 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia
 Endereço: Praça Rui Barbosa

 Cidade:Nova Iguaçu
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Será verificado as dobras cutâneas através do adipômetro pelo protocolo de Faulkner.

  
Nome da Atividade: Verificação de Pressão Arterial

 Cursos Envolvidos: Enfermagem e fisioterapia
 Endereço: Praça Nova Cidade

 Cidade:Nilópolis
 

Bairro: Nova Cidade
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Um parametro que evidencia o funcionamento e as alterações da função corporal ( pressão arterial ). Utilizaremos para verfificar a

tensão ou pressão sobre as artérias um aparelho composto por esfigmomanômetro e o estetoscópio. Tendo como objetivo a observância dos
clientes nos seus valores pressólicos e detecção precoce da hipertensão arterial sistêmica envolvendo ainda a educação em saúde.

  
Nome da Atividade: Verificação de glicemia caplilar

 Cursos Envolvidos: Enfermagem
 Endereço: Praça Nova Cidade

 Cidade:Nilópolis
 

Bairro: Nova cidade
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
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Descrição: Glicemia capilar, coleta de sangue de capilares sanguíneo geralmente do dedo, através da perfuração cutânea por uma lanceta e a
dosagem de glicose é verificada em aparelhos próprios para esse fim. Com a finalidade de verificação dos níveis glicemicos dos clientes e
detecção precoce da Diabetes mellitus e enfatizando também a educação em saúde. 

  
Nome da Atividade: Risco Cardíaco

 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia
 Endereço: Praça Rui Barbosa

 Cidade:Nova Iguaçu
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: O risco cardíaco tem como objetivo detectar se o elemento avaliado se encontra em uma zona neutra, moderada, alta, muito alta de

ter distúrbio cardíaco.
  

Nome da Atividade: Risco Cardíaco
 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia

 Endereço: Praça Eliakim Batista
 Cidade:Belford Roxo.

 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: O risco cardíaco tem como objetivo detectar se o elemento avaliado se encontra em uma zona neutra, moderada, alta, muito alta de

ter distúrbio cardíaco 
 
Nome da Atividade: COMO MELHORAR O SEU NEGÓCIO!

 Cursos Envolvidos: administração
 Endereço: NOVA IGUAÇÚ - PIEDADE - BELFORD ROXO

 Cidade:Rio de Janeiro
 

Bairro: Belford Roxo
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano
 Descrição: A atividade envolve a participação de professores Mestres em Administração, para maior apoio em melhorias organizacionais e dicas

do mundo dos negócios (marketing, recursos humanos, finanças e produção ) para os pequenos empreendedores locais. Os discentes de curso,
liderados pelo projeto de extensão do NIC ( Núcleo de Inovação e Competitividade ) estarão presentes no evento, oferecendo também o apoio. 
 
Nome da Atividade: Avaliação Postural

 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia
 Endereço: Praça Eliakim Batista

 Cidade:Belford Roxo.
 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Avaliação subjetiva que tem como objetivo, detectar determinados distúrbios posturais e informar ao elemento avaliado às condutas

que deverão ser tomadas para solução do problema.
  

Nome da Atividade: Avaliação Postural
 Cursos Envolvidos: Educação Física e Fisioterapia

 Endereço: Praça Rui Barbosa
 Cidade:Nova Iguaçu

 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade realizada durante o ano e também durante o ER
 Descrição: Avaliação subjetiva que tem como objetivo, detectar determinados distúrbios posturais e informar ao elemento avaliado às condutas

que deverão ser tomadas para solução do problema.
  

Nome da Atividade: Informação sobre Estresse
 Cursos Envolvidos: Psicologia

 Endereço: Pç Eliakim Araujo /Pç Rui barbosa /Pç Nova Cidade
 Cidade:Belford Roxo/ Nova Iguaçu/ Nilópolis

 

Bairro: Centro
 UF: RJ

 Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade exclusivamente realizada durante o ER
 Descrição: Distribuição de folheto informativo sobre estresse e o papel do psicólogo, contendo os endereços das unidades de saúde que

possuem atendimento psicológico.
  

 
 
 

 

QUADRO GERAL DAS ATIVIDADES COM OS NÚMEROS
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Atividades Professores Alunos Técnicos Atendimentos

Verificação de pressão arterial - - - -

Verificação de pressão arterial - - - -

Verficação da Glicemia capilar - - - -

Verificação de Glicemia Capilar - - - -

Percentual de Gordura - - - -

Percentual de Gordura - - - -

Verificação de Pressão Arterial - - - -

Verificação de glicemia caplilar - - - -

Risco Cardíaco - - - -

Risco Cardíaco - - - -

COMO MELHORAR O SEU NEGÓCIO! - - - -

Avaliação Postural - - - -

Avaliação Postural - - - -

Informação sobre Estresse - - - -

 

DEPOIMENTOS

 

PARCEIROS E PATROCINADORES
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