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Um centro universitário só pode ser assim 

chamado se fizer a diferença na região onde 

ele estiver inserido. E temos, juntos, feito essa 

diferença no desenvolvimento do Vale do Salgado 

em todos os aspectos, ano após ano. É por meio 

da educação que proporcionamos melhorias na 

vida financeira e social de inúmeras famílias.

Prof.
Jaime
Romero
RE ITOR 
UN IVS
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O Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS) está há 20 
anos em atuação na Região do Vale do Salgado, situado 
no município de Icó (CE), onde a taxa de escolarização 
básica é de 96,7% (IBGE), e o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é de 0,606, sendo considerado médio. É 
neste cenário que a UniVS se desenvolve, reconhecida 
como o melhor Centro Universitário do interior do Ceará 
e como um dos melhores do Brasil, de acordo com a 
avaliação do INEP. 

Com nossos 10 cursos de graduação já formamos mais de 
4 mil profissionais, contribuindo para o desenvolvimento 
social e científico de municípios e estados próximos. 

A UniVS também oferece mais de 10 cursos de pós-
graduação lato sensu, onde os egressos e outros 
profissionais interessados podem se aperfeiçoar em 
diversas áreas. 

O Balanço Social retrata uma parte da história da UniVS. 
Ele resulta de um trabalho efetivado por uma equipe 
comprometida e responsável, composta por gestores, 
professores, técnicos-administrativos e, principalmente, 
por alunos e estagiários que contribuem direta e 
indiretamente para o sucesso da Instituição.

INTRODUÇÃO
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“Uma Instituição de Ensino Superior tem por missão 
contribuir para a transformação da sociedade. Não 
somente formando profissionais e fornecendo diplomas, 
mas principalmente moldando cidadãos que possam 
fazer a diferença diante de tantas demandas sociais, 
econômicas e ambientais.” 

Qual a razão do sucesso da UniVS? 
O grande sucesso dos nossos egressos por todo o 
Nordeste brasileiro.
 
Jaime Romero 
Reitor

“Através dos números e da descrição das ações 
desenvolvidas na UniVS, reafirmamos nossa missão 
em formar profissionais capazes de contribuir para o 
desenvolvimento do país, embasados na responsabilidade 
social e ética, visando o bem estar e a qualidade de vida 
dos cidadãos. 
A UniVS, a cada dia, expande sua atuação para muito 
além da sala de aula, por meio de serviços, palestras, 
formações, eventos, estágios e outros. E essas ações não 
só beneficiam a comunidade interna, como também a 
sociedade em geral. Assim sendo, a UniVS continuará 
investindo em práticas sociais, mantendo o foco em 
promover a formação humanística, técnico-científica 
e cultural por meio do ensino, pesquisa e extensão, 
priorizando o desenvolvimento local e regional.” 

Wilson Santos 
Vice-reitor

ACOPIARA ALTO SANTO BAIXIO CARIÚS CATARINA CEDRO ERERÉ ICÓ IGUATU IPAUMIRIM IRACEMA

53.931 16.360 6.196 18.567 18.745 24.527 6.853 67.345 102.614 12.439 14.227

IRAPUAN 
PINHEIRO JAGUARETAMA JAGUARIBARA JAGUARIBE JUCÁS LAVRAS DA 

MANGABEIRA MILHÃ MOMBAÇA MORADA NOVA ORÓS PEDRA BRANCA

9.585 18.102 10.399 36.493 23.807 31.096 13.078 44.060 62.086 21.392 41.942

PEREIRO PIQUET 
CARNEIRO POTIRETAMA QUIXELÔ SENADOR 

POMPEU SOLONÓPOLES VÁRZEA ALEGRE UMARI SÃO MIGUEL PAU DOS 
FERROS CAJAZEIRAS

16.115 15.454 6.129 15.535 26.494 17.665 40.255 7.545 22.157 27.745 58.446

A UniVS se destaca como o melhor centro universitário 
do interior do Ceará pela sua abrangência demográfica 
e social, com ações que impactam a região do Vale do 
Salgado e Centro-Sul, além dos estados do Rio Grande do 
Norte e da Paraíba, totalizando mais de 900 mil pessoas 
impactadas, resultado que demonstra sua principal 
função enquanto universidade. 

MAPA DE 
ABRANGÊNCIA 
DAS AÇÕES DOS 
CURSOS 
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ADMINISTRAÇÃO 

PESSOAS 
IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

O curso de Administração da UniVS forma profissionais 
capacitados para gerenciar organizações – sejam 
elas industriais, comerciais, de serviços ou de caráter 
público – com ética, qualidade e adequação a situações 
novas e desafiadoras, comumente encontradas na 
contemporaneidade. 

Desde o início da graduação, os alunos têm contato com 
projetos de iniciação científica e atividades práticas de 
simulação empresarial, como o Centro de Consultoria 
Professor Paulo Petrola, um programa que contribui 
para a cultura empreendedora local e regional por meio 
do fornecimento de serviços de consultoria empresarial 
gratuita, nas áreas financeira, de recursos humanos, 
operacional e de marketing.

Além do foco na capacitação dos alunos, o curso também 
conta com projetos e ações de extensão que envolvem a 
sociedade icoense e do Centro-Sul cearense. 

Semana do Administrador

Evento anual que discute temas da área, mobilizando a 
comunidade acadêmica e realizando ações beneficentes

Projeto Gestores do Bem 

Projeto de arrecadação de alimentos junto a empresas 
parceiras, os quais são destinados a famílias em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica; 

Alfabetiza ADM 

Ação com o objetivo de alfabetizar famílias de alunos do 
curso de Administração da UniVS durante a pandemia da 
Covid-19. 

Outras ações realizadas durante a 
pandemia:

  - Administradores da Solidariedade;
  - Arrecada ADM;
  - Mãos que transformam.

1.816
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ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS 
O curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da UniVS conta com disciplinas práticas desde 
o primeiro semestre, o que contribui na formação dos 
alunos, que desenvolvem, no decorrer dos seis semestres, 
habilidades para atuar com análise, testes, implantação, 
projeção e manutenção de sistemas computacionais de 
informação. 
Além da tecnologia, a formação profissional no curso está 
corriqueiramente conectada à responsabilidade social. 
Dentre os projetos desenvolvidos por alunos e professores, 
estão: 

ADS Solution

Cursos sobre a área da tecnologia e seus impactos, 
ofertados por alunos do curso de Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas da UniVS, com supervisão 
de professores, às turmas das escolas municipais das 
cidades de Icó e Orós (CE). 

 

4.400 
PESSOAS 
IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

Torneio Beneficente
Torneio promovido na pandemia com o intuito de 
arrecadar alimentos para as famílias em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica do município de Icó
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CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS
Os alunos do curso de Ciências Contábeis da UniVS 
contam com uma formação profissional que os capacita 
para as inúmeras questões científicas, técnicas, sociais, 
econômicas e financeiras dos diferentes tipos de 
organizações, por meio do ensino, pesquisa e extensão 
nos projetos de atendimento social:

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
 
Com ele, os discentes da UniVS têm contato desde cedo 
com apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções 
de atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, orientando 
pessoas de baixa renda e microempreendedores de forma 
gratuita. 

Mutirão de Orientação e 
Preenchimento da Declaração do 
Imposto de Renda 

O projeto realiza orientações e atendimentos à população 
sobre o Imposto de Renda.

PESSOAS 
IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

Contabilidade Solidária

A ação arrecada alimentos para a distribuição em 
instituições de caráter social da cidade de Icó, como: Apae, 
Projeto Ajudador e Projeto Menino Jesus. 

1.285 
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DIREITO 
O curso de Direito da UniVS é reconhecido na Região 
Centro-Sul pela sua excelência e proposta inovadora de 
preparar os profissionais para atuarem nas mais diversas 
áreas do Direito e áreas correlatas das carreiras jurídicas. 

Com foco na formação ética, humanista e responsável 
do ponto de vista social, o curso conta com incentivos 
permanentes nas áreas da pesquisa científica, extensão e 
prática social. 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 

O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da UniVS é o único 
na região do Vale do Salgado. O espaço proporciona 
equipamentos e ambientes para o desenvolvimento 
de uma formação de excelência aos futuros bacharéis 
em Direito da instituição, preparando-os para atuar 
em diversas áreas jurídicas com cenários dinâmicos e 
desafiadores. 

No NPJ, os alunos realizam estágios, onde vivenciam:
 • Julgamentos;
 • Audiências;
 • Redações das peças processuais;
 • Acompanhamento dos processos virtuais;
 • Mediação, Conciliação e Arbitragem. 

Ações itinerantes: 
  • Treinamento de empresários icoenses associados 
à Câmara de Dirigentes Lojistas de Icó (CDL – Icó) 
A ação promoveu uma capacitação acerca dos 
direitos dos clientes previstos no Código de Defesa do 
Consumidor. 
 • Direito e Cidadania por meio da Escrita e Leitura 
(DICEL)
Curso ministrado por alunos voluntários, que promoveu a 
alfabetização de mulheres em regime de reclusão. 

5.692  
PESSOAS 

IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES
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EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

A UniVS propicia aos discentes dos cursos de Licenciatura 
e Bacharelado em Educação Física uma matriz 
curricular atualizada, com atividades de ampliação das 
oportunidades de aprendizagem, por meio de estágios, 
monitorias, grupos de estudo, pesquisa científica e 
extensão. Assim, os futuros profissionais da área já 
ingressam no mercado de trabalho comprometidos com 
a difusão do bem-estar e do desenvolvimento físico e 
mental de crianças e adolescentes no ambiente escolar. 
Dentre as atividades realizadas, estão:

Educação Especial 

Ação desenvolvida na Clínica-Escola da UniVS com alunos 
da Apae com diferentes tipos e graus de deficiência. 

Cia Movimentus

Companhia de dança que realiza ações com alunos e 
funcionários da UniVS e a comunidade local na cidade de 
Icó. 

Ações recreativas

O curso realiza constantes atividades voltadas para a 
promoção da saúde, prevenção de doenças e práticas 
corporais, com aulas de zumba, jogos, ginástica aeróbica e 
outras práticas lúdicas em espaços públicos na cidade de 
Icó. 

21.600 
PESSOAS 

IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES
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ENFERMAGEM

O curso de Enfermagem da UniVS forma profissionais 
qualificados, com base nos rigores científicos, éticos e 
intelectuais. 
Ainda no decorrer da graduação, os alunos desenvolvem 
a capacidade de atuar com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, como promotor 
da saúde integral do ser humano, por meio de diversas 
ações e prestação de serviços às comunidades da Região 
Centro–Sul. 

Ações e projetos de extensão 

 • Técnicas de Paramentação contra a Covid-19; 
 • Cuidar Sim, Excluir Não; 
 • Bem Estar e Saúde; 
 • Outubro Rosa: Juntas somos mais fortes;
 • Mais Inclusão;
 • Envelhecer com Qualidade – Resgatando a 
autonomia da pessoa idosa;
 • Atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde 
da Estratégia Saúde da Família e nos Hospitais dos 
municípios que compõem a Região Centro-Sul. 
Na UniVS, os futuros profissionais de enfermagem 

também são incentivados a conhecer as inúmeras áreas 
de atuação no mercado de trabalho, desenvolvendo 
também habilidades na área da trabalhabilidade e do 
empreendedorismo. 

Clínica-Escola de Enfermagem 

O Ambulatório para Prevenção e Tratamento de Lesões 
(APTL) é um importante equipamento da Clínica-Escola 
da UniVS, onde os estudantes oferecem atendimento à 
toda região, com o uso de curativo especializado, em uma 
estrutura moderna com equipamentos de ponta.

93.208 
PESSOAS 

IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

2120



FISIOTERAPIA
Na UniVS, os alunos do curso de Fisioterapia contam com 
uma formação teórico-prática humanista e inovadora, 
dispondo da Clínica-Escola equipada com o que há 
de mais moderno e com a orientação de professores 
altamente qualificados. 
O curso soma mais de 18 mil atendimentos à população 
icoense e da região, por meio da Clínica-Escola e projetos 
de extensão. 

Ações e projetos de extensão: 

 • Combate ao Tabagismo; 
 • Ações na Apae; 
 • Ação no Outubro Rosa nos PSFs do município de Icó; 
 • Hanseníase “Cuidar Sempre”. 

10 áreas de atendimento na 
Clínica-Escola: 

 • trauma-ortopedia;
 • cardiorrespiratória;
 • dermatofuncional;
 • aquática;
 • neurofuncional;
 • pediatria;
 • uro-gineco-obstetrícia;
 • saúde coletiva;
 • hospitalar; 
 • fisioterapia pós-Covid. 

18.323 
PESSOAS 

IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES
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O curso de Medicina Veterinária da UniVS é pioneiro na 
região do Vale do Salgado e já conta com uma estrutura 
completa, composta por laboratórios e Fazenda-Escola à 
disposição dos alunos para prepará-los para as mais de 80 
áreas de atuação existentes na profissão. 

As ações sociais e de extensão também estão presentes 
no curso, sendo desenvolvidas por alunos e professores, 
com foco no impacto à comunidade local de Icó e Região 
Centro-Sul: 

Campanha de vacinação 
antirrábica em Icó e Iguatu (CE) 

Desenvolvida em parceria com as Prefeituras dos dois 
municípios, com foco na saúde única, isto é, a integração 
entre saúde animal, saúde humana, preservação 
ambiental e promoção de políticas públicas. 

Feira da Agricultura Familiar de Icó 

Organizada em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Icó, a feira teve como objetivo ampliar as vendas dos itens 
da produção familiar de Icó e região. 

95.245 
PESSOAS 

IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

MEDICINA 
VETERINÁRIA 
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O curso de Psicologia da UniVS garante a formação do 
graduado voltada para a atuação nas áreas clínica e da 
saúde, assim como para a pesquisa e a docência. 

No Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), situado na 
Clínica-Escola, os alunos se aprofundam na prática 
clínica, ao mesmo tempo em que prestam os serviços de 
psicoterapia individual e em grupos de forma acessível 
a pessoas da comunidade acadêmica e externa, sob a 
supervisão de professores. 

PSICOLOGIA

13.560 
PESSOAS 
IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

No curso, também são destaques 
as ações e projetos voltados à 
comunidade icoense e da Região 
Centro-Sul: 

 • Estágios em instituições parceiras, como o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (Nasf), Rede de Atenção 
Psicossocial (Raps), Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), Centro de Referência da Assistência 
Social (Cras), além de escolas das redes municipal e 
estadual e empresas privadas; 
 • Escuta telefônica na pandemia; 
 • Ações de prevenção ao suicídio no Setembro 
Amarelo; 
 • Interseções entre saúde mental e violência 
doméstica. 

2726



A UniVS dispõe de recursos essenciais para o 
desenvolvimento das competências teóricas, políticas e 
técnicas dos alunos do curso de Serviço Social. Os futuros 
profissionais poderão atuar na compreensão, elaboração e 
enfrentamento de questões sociais. 

Dentre as ações sociais desenvolvidas com 
impacto social, pode-se destacar: 

• Estágios em instituições parceiras, como o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (Nasf), Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras), Centro de Referência 
Especializada de Assistência Social (Creas), Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps) e hospitais da rede pública.

•  Projeto social com idosos na Clínica-Escola da UniVS. 
 

7.487
PESSOAS 
IMPACTADAS 
PELAS AÇÕES

SERVIÇO
SOCIAL
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A Clínica-Escola da UniVS é referência na região e 
está entre as mais modernas do Nordeste. Com uma 
infraestrutura semelhante à encontrada nos grandes 
centros urbanos, o espaço conta com o que existe de mais 
avançado em tecnologia e inovação. 

A Clínica é onde os alunos dos cursos de Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem e Serviço Social vivenciam na 
prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, 
com acompanhamento de professores, preceptores e 
funcionários capacitados. 

Há 6 anos em funcionamento, já foram realizados mais 
de 30 mil atendimentos à população de Icó e cidades 
circunvizinhas. 
 
Esses números mostram como a Clínica-Escola da UniVS 
cumpre seu objetivo de oferecer à comunidade externa 
atendimentos de saúde acessíveis e com qualidade, 
fortalecendo o papel social da instituição ao mesmo 
tempo em que proporciona aos acadêmicos um ambiente 
de prática em suas áreas de formação. 

CLÍNICA-ESCOLA
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COMISSÃO
PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO
CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
é responsável por avaliar os processos 
internos da UniVS de forma sistematizada, 
com o objetivo de reunir informações da 
Instituição que permitem examinar e refletir 
sobre os procedimentos acadêmicos, para 
garantir o pleno cumprimento do plano de 
desenvolvimento institucional. 

O Núcleo de Acessibilidade (Nuac) da UniVS atua 
acompanhando estudantes e colaboradores com 
deficiência, transtornos de aprendizagem, Transtorno Global 
de Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e altas 
habilidades, auxiliando-os na superação das dificuldades 
que possam impactar no seu desenvolvimento social e 
acadêmico. Para isso, o Nuac promove ações relacionadas 
à inclusão social e à acessibilidade destinadas a toda a 
comunidade institucional e ao público externo. 

Eventos promovidos pelo Nuac: 
• Fala Libras; 
• Curso on-line de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para 

todos os colaboradores da Instituição, gratuito e com 
certificação de 40 horas; 

• Simpósio do Núcleo de Acessibilidade: voltado para alunos 
e servidores públicos municipais das áreas da Educação 
e Saúde, o Simpósio é realizado periodicamente na 
UniVS para discutir temas da acessibilidade e inclusão 
social, com palestras de profissionais com capacitação e 
experiência nas áreas. 

Ações desenvolvidas
pelo Nuac:
• Mapeamento interno de pessoas com deficiência, 

transtornos e/ou altas habilidades; 
• Avaliação de necessidades educacionais especiais 

para alunos que se enquadram no ponto anterior; 
• Proposição de resoluções para barreiras físicas, 

estruturais, comunicacionais, atitudinais e 
metodológicas; 

• Contato direto com os colegiados dos cursos 
de graduação da UniVS para a proposição de 
adaptações metodológicas e curriculares, bem 
como de recursos de acessibilidade aos estudantes 
acompanhados; 

• Realização de capacitações específicas na área da 
Educação Inclusiva para professores e colaboradores 
da Instituição; 

• Solicitação, junto às instâncias pertinentes, da 
aquisição de equipamentos de acessibilidade e da 
remoção de barreiras estruturais, arquitetônicas, 
mobiliárias e de locomoção. 

NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE

33

A CPA da UniVS conta com 
representações de todos os 
segmentos da comunidade 
acadêmica: estudantes, docentes 
e técnico-administrativos, além 
da representação da sociedade 
civil. 



NÚCLEO
SOCIAL E 
AMBIENTAL

O Núcleo Social e Ambiental da UniVS atua na construção 
de uma Política Ambiental que consiste em práticas 
contínuas desenvolvidas na Instituição. Confira algumas 
das ações:  

• Racionalização do consumo de água, energia elétrica e 
descartáveis, valorizando os recursos naturais;

• Preservação dos espaços verdes da Instituição, 
realizando limpezas, manutenções e monitoramento 
cotidianamente; 

• Incentivo à coleta seletiva, dispondo de lixeiras para 
cada tipo de material reciclável e não-reciclável em 
ambientes estratégicos da Instituição.

34

O UniVS Solidariedade foi um projeto 
criado em abril de 2021 para atender 
famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica do município de Icó, com 
o objetivo de contribuir no enfrentamento 
da fome e privações sociais em decorrência 
da pandemia da Covid-19, bem como 
estimular a cultura da ação solidária, do 
engajamento ético e do voluntariado.  

No período de atuação, que durou cerca 
de um ano, o projeto atendeu a 40 famílias, 
com a doação de, aproximadamente, 
250 cestas básicas, visitas domiciliares e 
encaminhamentos - quando necessário - a 
órgãos especializados para a identificação 
de outras demandas relacionadas a 
questões sociais e pessoais. 

O UniVS Solidariedade contou com o 
apoio financeiro de instituições privadas e 
sociedade civil. 

UNIVS 
SOLIDARIEDADE 

40 

250

Famílias
Atendidas

cestas básicas 
doadas 
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 • Dissemina a formação de grupos de autoajuda e de 
grupos de convivência;

 • Promove a integração da UniVS com outras 
instituições que atuam no campo social, no município de 
Icó e/ou Região Centro-Sul;

 •  Envolve a comunidade acadêmica e externa em 
ações de promoção à saúde da pessoa idosa; 

 • Oferece mais um campo de prática para os alunos da 
UniVS.

DISCIPLINA CURSO ENVOLVIDO

Promoção da Saúde e Prevenção de agravos no idoso Enfermagem

Direitos do Idoso e Cidadania Serviço Social

Economia Criativa ADM

Práticas Integrativas e Complementares Enfermagem

Atividade Física para o idoso Educação Física 

Bem estar e Qualidade de Vida Fisioterapia 

Sustentabilidade e Meio ambiente Enfermagem

Libras Institucional

Informática Básica ADS

Arte/teatro e dança (OPTATIVA) Educação Física

Ludicidade e Sexualidade do Idoso Psicologia

Saúde Mental e o envelhecimento Psicologia

Tendo em vista que os participantes do Programa 
Universidade Para a Melhor Idade da UniVS fazem 
parte do grupo de risco da Covid-19, no início de 2020, 
as atividades foram paralisadas, objetivando a não 
contaminação. 

No entanto, para não perder o vínculo com os 
participantes do programa, o acompanhamento do 
cotidiano dos idosos passou a ser feito através de 
ferramentas on-line.

Atualmente, os idosos do programa estão vacinados 
contra a Covid-19, e, pela expressiva diminuição do 
número de casos, bem como com o controle da 
pandemia, já foi planejada o retorno das atividades 
presenciais para o ano de 2022.

37

Criado em abril de 2018, o Programa tem o objetivo de 
promover à pessoa idosa um espaço para aquisição de 
novos conhecimentos sobre os aspectos biopsicossociais 
do processo de envelhecimento, numa perspectiva de 
educação permanente. 

A oferta do programa está em consonância com os 
documentos que preconizam os direitos dos idosos, 
tratando da preservação da saúde física e mental, do 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social de 
acordo com a atualidade.

O período de duração do Programa para cada turma é 
de dois anos, sendo dividido em quatro semestres. Em 
cada semestre são ofertadas quatro disciplinas, as quais 
são ministradas por professores voluntários e monitores 
selecionados. 

O Programa: 

 • Estimula a pessoa idosa a encontrar novas formas 
de autocuidado e de reinserção social, valorizando sua 
experiência de vida, desempenhando um papel social 
ativo, com autonomia e independência apropriada;

 • Possibilita integração de docentes e discentes 
dos cursos da UniVS e da comunidade, num trabalho 
interdisciplinar e intergeracional;

 • Estimula a pessoa idosa a ser uma disseminadora de 
ações e informações na sua comunidade;
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