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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Política de Responsabilidade Social do Instituto de Ensino Superior do Sul do 

Maranhão – IESMA/UNISULMA estabelece os princípios, diretrizes e objetivos em 

cumprimento à missão institucional de formar profissionais e cidadãos comprometidos 

com a ética e com a justiça social, à visão de promover ações socioambientais e à 

materialização de um dos valores institucionais, como consequência das ações de ensino, 

pesquisa e extensão trabalhadas de forma democrática, participativa e integradas à 

sociedade. 

Como instituição de ensino superior, credenciada por vias da Portaria n° 3.310 de 

18 de Outubro de 2004, o IESMA entende sua responsabilidade quanto à oferta de um 

ensino capaz de promover a formação integral do sujeito, na perspectiva do 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, com autonomia intelectual 

construída a partir de uma concepção de conhecimento socialmente validado e 

comprometida com as necessidades contemporâneas locais e globais. Através dos 

processos de formação inicial e continuada em que a instituição fica apta a ofertar, busca-

se consequentemente contribuir também para o desenvolvimento regional, através da 

constituição de um perfil do egresso comprometido e responsável socialmente. 

Para tanto, a partir da concepção de responsabilidade social, a presente política 

apresenta seus princípios, diretrizes e objetivos, bem como a organização da IES para 

cumprimento de sua missão social, através Ensino, da Iniciação Científica e da Extensão, 

e de modo particular, sob os eixos de Inclusão e Valorização da diversidade, 

Responsabilidade Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Social, Memória, Produção 

Artística e Patrimônio Cultural, Direitos Humanos e Relações Étnicos-Raciais, através 

também de parcerias, selos e premiações, apresentando por fim, meios de avaliação 

quanto ao seu cumprimento. 
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2. CONCEPÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

A política de responsabilidade social do IESMA/Unisulma fundamenta-se na 

missão de como instituição de ensino, contribuir para a formação integral do sujeito sob 

princípios éticos e de compromisso social.  Segundo Chiavenato (2004, p. 332), “a 

responsabilidade social significa o grau de obrigações que uma organização assume por 

meio de ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura 

atingir seus próprios interesses”. 

Assim, a IES procura cumprir sua política de responsabilidade social como 

instituição de ensino superior, a partir de sua própria razão de existir através da 

promoção de uma educação integral, buscando a cada dia mais, atuar com um ensino de 

qualidade voltado para os valores que contribuem para a minimização das desigualdades 

sociais regionais, bem como para o seu desenvolvimento socioeconômico.  

Em seus estudos sobre a Responsabilidade Social Universitária (RSU), Calderón 

(2006, p. 14) afirma que “a construção das pontes entre a universidade e a sociedade, a 

concretização do compromisso social da universidade e a reflexão ética sobre a dimensão 

social do ensino e da pesquisa têm sido uma atribuição da chamada extensão 

universitária”. Assim como IESMA, podemos também partilhar da extensão como espaço 

de reafirmação da responsabilidade social da IES, para além das demais atividades 

institucionais que consolidam esse compromisso, em integração ao ensino e à iniciação 

científica. 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, responsável por instituir o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelece no inciso III de seu art. 

3º, que as instituições de educação superior serão obrigatoriamente avaliadas por 

algumas dimensões institucionais, estando dentre elas a de responsabilidade social da 

instituição, “considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 

inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural” (BRASIL, 2004). 

Sob este princípio, a IES entende portanto, sua devida responsabilidade de 

integrando as dimensões de ensino, iniciação científica e extensão, promover ações de: 

✓ Inclusão Social e Valorização da Diversidade; 
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✓ Desenvolvimento Econômico e Social; 

✓ Defesa do Meio Ambiente;  

✓ Defesa da Memória, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural;  

✓ Defesa dos Direitos Humanos e das Relações Étnicos-Raciais; 

 

3. POLÍTICA 

 

3.1. Princípios 

 

Fundamentada nos princípios institucionais, a Política de Responsabilidade Social 

do IESMA fundamenta-se nos princípios filosóficos de: 

✓ Excelência acadêmica: compreensão da necessária qualidade da proposta 

formativa de um profissional de excelência, através da promoção de melhores 

e mais apropriadas oportunidades para que os acadêmicos desenvolvam suas 

potencialidades nos âmbitos cultural, político, social, humanístico e 

profissional; 

✓ Pluralidade de ideias: respeito e estímulo à diversidade de concepções entre 

os sujeitos, bem como a autonomia didático - científica, fortalecendo assim o 

ideário democrático; 

✓ Transparência: o desenvolvimento de práticas ancoradas no princípio da 

transparência se constitui pressuposto básico do estabelecimento da lisura dos 

processos administrativos e pedagógicos e resulta na consolidação de um clima 

organizacional saudável e no fortalecimento da credibilidade por parte da 

comunidade interna e externa; 

✓ Ética: estimulo à construção de uma sociedade mais justa e solidária, e ao agir 

com responsabilidade, respeito e consideração à si, ao outro, ao bem comum, 

comprometido com a promoção da cidadania, primando pelo rompimento do 

individualismo e da excessiva busca de privilégios em todos os níveis, de modo 

a estimular a ética e os ideais de solidariedade humana; 

✓ Responsabilidade social: a responsabilidade social do IESMA como 

instituição de ensino superior emerge de sua própria razão de existir como 

instituição que promove educação, e que busca a cada dia prestar serviços com 
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qualidade, promovendo uma formação sintonizada com os valores que 

contribuem para o enfrentamento das desigualdades sociais em geral e, 

sobretudo das desigualdades locais e regionais. 

 

 

3.2.  Diretrizes 

 

Em resumo, as diretrizes do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão para 

cumprimento de sua Responsabilidade Social, são: 

✓ Constituição da IES como um espaço de diálogos e debates acerca dos 

processos de inclusão, de valorização cultural, das diversidades, da igualdade 

de direitos, do respeito mútuo, da preservação do bem comum, do cuidado 

pessoal, e do desenvolvimento socioeconômico; 

✓ Contínua aproximação entre a IES e a comunidade através de programas, ações 

e eventos institucionalizados, projetos de extensão curricularizada, 

atendimentos e prestações de serviço, mobilizações próprias dos cursos, e 

demais atividades oriundas dos eixos de ensino, iniciação científica e extensão; 

✓ Desenvolvimento de ações de empreendedorismo e inovação que contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida, e consequente desenvolvimento 

econômico e social da comunidade; 

✓ Fortalecimento de políticas e consequente promoção de ações de Inclusão 

Social e Valorização da Diversidade, Desenvolvimento Econômico e Social, 

Defesa do Meio Ambiente, Defesa da Memória, da Produção Artística e do 

Patrimônio Cultural, Defesa dos Direitos Humanos e das Relações Étnicos-

Raciais; 

 

3.3. Objetivos 

 

Estabelecidos em conformidade com as diretrizes previamente relacionadas, os 

objetivos do IESMA para o cumprimento de sua Política de Responsabilidade Social, são: 

✓ Ofertar componentes curriculares que de maneira direta ou indireta abordem 

a valorização da diversidade, a defesa do meio ambiente, a preservação da 
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memória e patrimônio cultural, a produção artística, a defesa e promoção dos 

direitos humanos, e a valorização das igualdades étnicos-raciais, no processo 

de formação do nosso aluno em consonância com à missão, visão e valores da 

IES, com as diretrizes curriculares nacionais de cada curso, com os avanços da 

ciência e da tecnologia e na perspectiva de contextualização com as realidades 

regionais;  

✓ Estimular o desenvolvimento de ações de extensão por parte dos cursos 

ofertados no IESMA, que integrem as comunidades acadêmica e social, através 

de seminários, palestras, atividades complementares, prestações de serviço, 

dentre outros meios de encontro, expressando assim, o compromisso social da 

IES; 

✓ Orientar o desenvolvimento de projetos interdisciplinares oriundos das 

atividades de extensão curricularizadas; 

✓ Desenvolver e socializar estudos e produções acadêmicas de iniciação 

científica, em linhas também transversais, tanto por parte dos grupos de 

pesquisas institucionalizados, quanto da instituição como todo, no que tange 

inclusive as produções de professores e alunos oriundas do estímulo a pesquisa 

por parte da IES;  

✓ Promover ações dos programas de extensão consolidadas através do 

“Unisulma em Ação” na comunidade, nas escolas e nas férias; 

✓ Organizar atendimento e prestação de serviço das Clínicas-Escola de Estética, 

Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem e Nutrição, bem como dos Núcleos de 

Práticas Administrativas - NPA e de Práticas Jurídicas - NPJ, e das práticas 

desportivas do curso de Educação Física para atendimento à comunidade;  

✓ Desenvolver ações de inclusão e empreendedorismo com a comunidade, 

consolidadas através das mobilizações de cada curso; 

 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL NO IESMA/UNISULMA 

 

Em síntese, a responsabilidade social para o IESMA consiste num compromisso 

que a Instituição deve ter para com a sociedade, expresso por meio de seus ações que 

afetem positivamente a comunidade acadêmica e externa, assumindo obrigações de 
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caráter moral e social para a conquista do desenvolvimento de sujeitos humanizados, 

tecnicamente competentes para intervir no meio em que vivem. Para tanto, tais ações se 

consolidam no âmbito do Ensino, da Iniciação Científica e da Extensão, e de modo 

particular, sob os eixos de Inclusão e Valorização da diversidade, Responsabilidade 

Ambiental, Desenvolvimento Econômico e Social, Memória, Produção Artística e 

Patrimônio Cultural, Direitos Humanos e Relações Étnicos-Raciais, e através de parcerias, 

selos e premiações. 

 

4.1 . Ensino 

 

✓ Organização Curricular 

O IESMA prevê a construção de um currículo dialógico e integrado, com a oferta de 

componentes comprometidas direta ou indiretamente com a promoção da saúde, da 

cidadania e dos direitos humanos, com ênfase na superação dos preconceitos étnicos, 

raciais, religiosos e de gênero, com a inclusão social, o desenvolvimento regional e a 

preocupação com o meio ambiente e com a cultura, de modo que seguem relacionadas no 

Anexo I, algumas das componentes curriculares que abrangem tais eixos. 

 

✓ Atendimento à Comunidade  

No que tange os atendimentos e as prestações de serviço, o IESMA entende sua 

responsabilidade para com o contexto social, no atendimento às demandas locais e 

regionais, de modo a ofertar atendimento no Ambulatório do Curso de Enfermagem, das 

Clínicas-Escola dos cursos de Estética, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 

e dos Núcleos de Práticas Administrativas (curso de Administração) e Jurídicas (curso de 

Direito), cujo os tipos de atendimento seguem relacionados no Anexo II. 

 

✓ Biblioteca 

A Biblioteca Carlota Carvalho inaugurada em 4 de abril de 2005, proporciona não 

só aos discentes, docentes e colaboradores, mas também à comunidade externa, acesso 

ao conhecimento por meio da prestação de serviços e desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares e multidisciplinares de caráter científico, cultural e social. 
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Perante também o cumprimento de sua responsabilidade social, através do 

Programa de Penas Alternativas, a Biblioteca do IESMA/UNISULMA promove a reversão 

de multas por atraso na devolução de livros, por itens de cesta básica, fraudas 

descartáveis, brinquedos e livros, que serão enviados para instituições filantrópicas. 

 

4.2 . Iniciação Científica 

 

✓ Nos cursos 

Na perspectiva da iniciação científica, o IESMA estimula a elaboração e produção 

do conhecimento em suas disciplinas, fomentando métodos de cunho interdisciplinar por 

meio de projetos, pesquisas, produção científica e eventos, aproveitando o espaço da 

disciplina de Metodologia Científica para a abordagem de questões epistemológicas, éticas 

e filosóficas que embasam a produção de científica, da disciplina de Pesquisa em Saúde 

para trabalhar o conjunto de metodologias, estratégias e técnicas para a coleta e 

tratamento dos dados a partir das diretrizes norteadoras da pesquisa na área da saúde 

diante da realidade social analisada, bem como incentiva em seus cursos, a realização de 

eventos, jornadas, seminários e simpósios que promovam a divulgação da produção 

científica de seus alunos, que inclusive abordem os eixos de responsabilidade social 

relacionados na presente política. 

 

✓ Grupos de Estudo 

No estímulo ao envolvimento de estudantes do ensino superior em atividades, 

metodologias e conhecimentos próprios da pesquisa científica, por meio da 

institucionalização de Grupos de Estudo, o IESMA objetiva dentre outras coisas, fomentar 

ações de iniciação à pesquisa relevantes para a sociedade, com impactos na formação dos 

estudantes de graduação. 

Para tanto, incentiva a criação de grupos de estudo sob os eixos de: 

I. Direito Cidadania e Sociedade; 

II. Educação, Cultura e Lazer; 

III. Saúde, Meio Ambiente e Sociedade; 

IV. Gestão, Políticas Públicas e Sociedade. 
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A própria Política de Iniciação Científica do IESMA, estabelece a materialização da 

iniciação científica nos cursos, o funcionamento dos grupos de estudo institucionalizados 

(Anexo III), o incentivo a publicação, a consolidação da Revista Uni, de eventos científicos 

institucionalizados, bem como a existência de linhas transversais e eixos temáticos que 

contribuem direta ou indiretamente com a responsabilidade social da IES em perspectiva 

interna, no processo de produção científica, quanto em perspectiva externa, no que se 

refere aos mecanismos de transmissão à comunidade.  

 

 

4.3 . Extensão 

 

✓ Programas de Extensão do IESMA/UNISULMA 

Com o intuito de se aproximar a IES da sociedade local, o IESMA/UNISULMA 

estabelece um Programa Institucional intitulado Unisulma em Ação e seus respectivos 

eixos:  

I. Unisulma em Ação na Comunidade: compreende as atividades 

desenvolvidas nas dependências da IES, por meio da realização de atividades 

físicas realizadas com o acompanhamento de um educador físico, avaliação e 

orientação nutricional, atendimento fisioterapêutico e de enfermagem além 

de orientações jurídicas. Prevê ainda o atendimento nas Clínicas Escola de 

Estética e Psicologia. Destaca-se também a prestação de serviços, em 

shoppings, praças, associações, igrejas, empresas e outros, para a realização 

de atividades tais como aferição de PA, atendimentos de beleza, orientação 

nutricional e degustação de alimentos saudáveis, massagens dentre outras.  

II. Unisulma em Ação nas Escolas: consiste numa ação sistemática em escolas 

públicas e particulares de ensino médio, com atividades de orientação 

vocacional, oficinas, minicursos, preparatório para ENEM, palestras e oficinas 

com foco na inserção e permanência no mercado de trabalho, entre outras 

ações voltadas ao protagonismo juvenil e em alguns casos, de característica 

empreendedora. 

III. Unisulma em Ação nas Férias: oferece oportunidades de capacitação aos 

diversos segmentos da comunidade imperatrizense por meio da oferta de 
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palestras, oficinas e minicursos gratuitos ou não, tais como Educação 

Financeira, Recolocação Profissional, Doenças Ocupacionais e Técnicas de 

Relaxamento, Controle de Ansiedade, entre outras opções definidas 

conforme necessidades observadas na comunidade. 

Ainda na perspectiva da extensão conta-se com ações diversas de caráter pontual 

ou periódico a convite de empresas e/ou outras instituições que tanto são desenvolvidas 

por cursos isoladamente ou de forma integrada com o objetivo de atender às demandas 

específicas sinalizadas por essas comunidades. 

 

 

✓ Projetos da Extensão  

Os Projetos de Extensão do IESMA/Unisulma, podem ser de cunho institucional, de 

curso ou fruto da extensão curricularizada. Os projetos de extensão institucionais são 

selecionados conforme lançamento de edital por parte da Supervisão de Extensão e 

Iniciação Científica, e disponíveis à inscrição dos alunos também por meio de edital, 

conforme aprovação. Os projetos de cursos, poderão ser elaborados por parte dos 

docentes e respectivos coordenadores de curso, conforme parecer da Direção Acadêmica 

quanto à sua realização. 

Quanto aos projetos da extensão curricularizada, faz importante destacar que por 

meio da Resolução do CNE/CSE 7/2018, o IESMA estabelece o percentual mínimo de 10% 

da carga horária total de seus cursos para as atividades de cunho extensionistas, de modo 

que os cursos deverão estruturar dentro de sua matriz, e por período, as atividades de 

extensão. Os cursos deverão definir no âmbito de suas atividades, projetos 

interdisciplinares que de modo a promover a interação entre os princípios educativos de 

ensino, iniciação científica e extensão. Os projetos de extensão referentes à 

curricularização deverão obrigatoriamente ser anexados aos Projetos Pedagógicos de 

Curso, e como critério avaliativo, ao final de cada semestre será elaborado e entregue à 

Supervisão de Extensão e Iniciação Científica o relatório que considerará o impacto na 

comunidade, envolvimento dos alunos e avaliação geral do projeto. 
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4.4   Inclusão e Valorização da diversidade 

 

✓ Programa de apoio pedagógico e financeiro da instituição  

Dentre as ações de responsabilidade social importantes, além daquelas 

decorrentes da política de extensão, destaca-se o programa de apoio pedagógico e 

financeiro da instituição, que através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, de 

natureza multi e interdisciplinar voltada para o atendimento do corpo discente, docente 

e administrativo do IESMA, atua diretamente nos processos de ensino e aprendizagem, na 

promoção do atendimento biopsicossocial, bem como na superação das dificuldades 

relacionadas ao relacionamento interpessoal, distúrbios comportamentais e emocionais 

que afetam o desempenho, bem como fornece apoio financeiro com cerca de 20 ações, 

estando dentre estas, a política de recuperação de credito que permite a rematrícula 

mediante renegociação da dívida do segundo ao penúltimo período do curso,  o desconto 

para alunos-funcionários, desconto para alunos parentes de funcionários, desconto 

fidelidade, desconto para funcionários  de empresas conveniadas com o fim de estágios 

acadêmicos,  desconto  para funcionários de empresas conveniadas com a IES, entre 

outras expressas no decorrer deste plano. 

 

✓ Ações de Inclusão e Valorização da Diversidade 

Sob perspectiva das ações de inclusão, o IESMA considera a importância da Política 

de Atendimento ao Discente, na perspectiva de apoio ao(a) aluno(a) quanto às suas 

necessidades, limitações e dificuldades, seja no processo de escolarização ou na presença 

de outras vulnerabilidades em aspectos sociais, psicológicos e psicopedagógicos, e se 

pautando  na oferta de uma educação de qualidade com vistas à inclusão, permanência e 

êxito, concebida sob o ideal de viver a experiência da diferença, sem discriminação por 

classe, cor, deficiência, estado nutricional, orientação sexual ou qualquer outra 

característica e condição pessoal.  

Coordenada pois, pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP, a referida política se 

insere na perspectiva da democratização do ensino superior, que avalia o acesso e a 

permanência de discentes com dificuldades de aprendizagem diversificadas e aqueles(as) 

com deficiências e com necessidades específicas, cujo trabalho sendo constituído por 
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equipe multidisciplinar (com formação específica para este tipo de serviço, ou formação 

psicopedagógica), deve agir em parceria com os coordenadores de curso e docentes, a fim 

de executar ações que propiciem o pleno desenvolvimento acadêmico individual e 

coletivo, sob diretrizes baseadas nas ações de acolhimento, permanência, acessibilidade 

metodológica e instrumental, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios 

não obrigatórios remunerados e apoio psicopedagógico, elementares para que haja 

efetivação do processo de inclusão. 

Ainda sim faz-se importante destacar que, no que tange a oferta de uma educação 

inclusiva efetiva, o IESMA objetiva: 

I. Promover melhorias no desempenho dos alunos com comprovada deficiência 

física, auditiva, visual, mental, múltipla, com mobilidade reduzida ou dificuldades 

de aprendizagem, por meio das diretrizes da política de apoio ao discente, em 

especial com o nivelamento, voltadas para a correção das dificuldades 

observadas na sua formação anterior ao ingresso na IES; 

II. Promover as ações que contribuam com a redução das desigualdades sociais e 

regionais; 

III. Incentivar a formação continuada dos concluintes da graduação, em especial aos 

segmentos sociais minoritários;  

IV. Estimular ações e práticas sociais de curso, institucionais e extensionistas, 

fundamentadas nos princípios inclusivos e de respeito aos Direitos Humanos;  

V. Aumentar o número de estudantes afrodescendentes e indígenas matriculados e 

egressos da IES, através das políticas de apoio e permanência;  

No que compete à ações de valorização da diversidade o IESMA busca estimular, 

bem como ofertar espaço para o desenvolvimento de ações, encontros, palestras e estudos 

que convidem a comunidade ao diálogo aberto acerca do combate à intolerância e 

discriminação, assim como preza por semear no ensino, na iniciação científica, na 

extensão, e nas mínimas relações criadas neste espaço, a consciência de que “considerar 

a diversidade não significa tolerar as desigualdades sociais”,  como ressalta Bernardete 

Gatti, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, no  9º Congresso GIFE, em discussão ao 

sentido público do investimento social privado.  

A sensibilização e o movimento de reconhecimento e valorização das diversidades 

precisa se consolidar em especial no espaço educacional, e ciente desta realidade o IESMA 
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deverá, se comprometer no desenvolvimento da pauta de equidade de gênero, de raça, e 

demais eixos, em formações docentes, discentes, de colaboradores, e demais membros da 

comunidade acadêmica e civil. 

 

4.5 .  Responsabilidade Ambiental   

 

Sob política própria, o IESMA busca assegurar no âmbito educativo a interação e 

integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental – 

ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política – ao desenvolvimento do 

munícipio e da região Tocantina, buscando o envolvimento e a participação social na 

proteção, recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida. 

Para tanto, desde sua criação, a IES desenvolve ações como: 

✓ Programa de Educação Ambiental sob os eixos de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento Sustentável, Biodiversidade, Ecossistema, Poluição, 

Responsabilidade Ambiental, Consumo Sustentável, Resíduos Sólidos e 

Reciclagem; 

✓ Programa IESMA de Energia Consciente para redução de consumo de energia 

na IES, através das trocas de lâmpadas, aquisição de aparelhos de baixo 

consumo, sensibilização interna, dentre outras medidas; 

✓ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para correta separação, 

acondicionamento, coleta e destinação de resíduos não-perigosos; 

✓ Plano de Gerenciamento de Serviços da Saúde para o correto manejo e 

destinação dos resíduos gerados nos laboratórios de ensino e pesquisa, 

atendendo as legislações e garantindo a proteção da saúde pública e a 

qualidade do meio ambiente; 

✓ Estruturação de Componentes Curriculares que om abordagem da problemática 

socioambiental em cada curso; 

✓ Capacitação de Colaboradores do IESMA; 

✓ Prática do 5R’s no que tange às ações de redução, reciclagem, reutilização, 

recuperação e reintegração;  
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✓ Ações de Sensibilização da Sociedade Civil como campanhas educativas, 

palestras, ações em parcerias com outros órgãos, exposições, abordagem em 

pontos da cidade, entre outras ações. 

 

4.6 .  Desenvolvimento Econômico e Social  

 

Sob ações de empreendedorismo com a comunidade, para além das atividades 

desenvolvidas pelos cursos ofertados pela IES, destaca-se o trabalho desempenhado pelo 

Núcleo de Práticas Administrativas – NPA e Empresa Júnior, através de atividades e 

projetos de fomento e auxílio à pessoas físicas e jurídicas no que tange micro e pequenos 

empreendedores e sociedade em geral diante das mais diversas necessidades com as 

práticas de gestão, de prestação de serviços à comunidade, na abertura e formalização de 

empresas, em feiras de recrutamento e carreira, treinamentos, oficinas e minicurso. 

Para além destas atividades, a Empresa Junior também desenvolve o projeto 

“Negócio Certo”, que tem a proposta de capacitar e treinar os Microempreendedores 

Individuais - MEI’s já formalizados com atendimentos de consultoria personalizada, de 

modo que está e as demais ações do núcleo, que têm se mostrado exitosas e inovadoras 

para a comunidade atendida, tanto oportunizam maior aprendizagem e aperfeiçoamento 

de habilidades dos alunos nas práticas vivenciadas, quanto cumpre a missão do IESMA de 

contribuir para desenvolvimento econômico da Região Tocantina e do país através da 

promoção de ações socioambientais de impacto, que consequentemente contribuam para 

a melhoria das condições de vida da comunidade atendidas, conforme evidências do 

Anexo III. 

 

4.7  Memória, Produção Artística e Patrimônio Cultural 

 

Sob política própria o IESMA estabelece princípios, diretrizes e objetivos para 

cumprimento de sua responsabilidade social na oferta de ações que valorizem a Memória 

Cultural (arquivos e documentos históricos que carregam a cultura de gerações passadas), 

a Produção Artística (obras, materiais, registros, projetos, arquivos e atividades culturais 

ou artísticas), e o Patrimônio Cultural (bens materiais e imateriais que em 
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representatividade da cultura de um local, grupo ou sociedade, possua reconhecida 

importância histórica). 

Para tanto, tal política estabelece iniciativas institucionais e de curso que 

considerem a valorização deste eixo, através de eventos, saraus, festivais, exposições, 

visitas técnicas e/ou culturais, dentre outros tipos de mobilização, que contando ou não 

com a participação direta da comunidade civil, sejam também divulgadas para a mesma. 

 

4.8  Direitos Humanos e Relações Étnicos-Raciais 

 

Também sob política própria, o IESMA busca ampliar propostas e práticas 

institucionais sobre os Direitos Humanos e as Relações Étnico-raciais, bem como se 

constituir como espaço de debates e diálogos interculturais, abordando o reconhecimento 

e a valorização das diversidades socioculturais, o combate as múltiplas opressões, o 

exercício da tolerância, da solidariedade e a construção de uma cultura em direitos 

humanos, comprometida com a defesa e promoção da dignidade humana, cultivando no 

espaço acadêmico, ações éticas e socialmente comprometidas que propiciem à formação 

pessoal e profissional do discente, diante de suas realidade de vida e de convivência com 

a diversidade social e com os direitos humanos. 

A materialização das referidas propostas e práticas se dá nas perspectivas de 

ensino, pesquisa e extensão, através de componentes curriculares, de eixo de pesquisas, 

de palestras, encontros, seminários, simpósios e demais tipos de eventos ou ações sociais 

que valorizem esta temática. 

 

4.9   Parcerias, Selos e Premiações 

 

O IESMA também fica disponível ao estabelecimento de parcerias para a realização 

de ações de responsabilidade social, seja com organismo e instituições do setor público 

e/ou privado. Por sua justa parceria com Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES), a instituição também participa da Campanha da 

Responsabilidade Social realizada desde 2005, para conquista do selo de Instituição 

Socialmente Responsável, e consequente divulgação das atividades desenvolvidas via 

Revista Responsabilidade Social da referida organização. 
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4. AVALIAÇÃO 

 

Por vias de um controle de atividades institucionais (Anexo IV), o 

IESMA/Unisulma, mensura as atividades desenvolvidas ao longo de cada semestre, para 

avaliar o cumprimento da presente política no que tange a oferta de ações sob os eixos de 

Inclusão Social e Valorização da Diversidade, Desenvolvimento Econômico e Social, 

Defesa do Meio Ambiente, Defesa da Memória, da Produção Artística e do Patrimônio 

Cultural, e Defesa dos Direitos Humanos e das Relações Étnicos-Raciais. 

Quanto as atividades de atendimento e prestação de serviços à comunidade, para 

além do controle de atendimentos e da quantidade de pessoas envolvidas, os cursos 

ofertam à comunidade a possibilidade de avaliação dos atendimentos, afim de avaliar a 

qualidade dos serviços prestados e o impacto dos mesmos para a sociedade. 

A reformulação da presente política poderá ser realizada, à medida que seja 

constatada qualquer necessidade de reavaliação de práticas e recondução de percursos 

afim de atender o grau de obrigações da IES para com o desenvolvimento de ações que 

protejam e melhorem o bem-estar da social. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao fim da presente política, nota-se que a união dos princípios, objetivos e 

diretrizes inicialmente elencados, em conjunto à organização de ações que visem o 

cumprimento da responsabilidade social do IESMA/Unisulma, assegura a formação 

integral de um sujeito crítico, reflexivo e socialmente responsável.  

Em meio às inúmeras discussões que ora submetem a responsabilidade social em 

caráter de obrigatoriedade para toda e qualquer instituição, seja ela de ensino ou não, 

pública, privada ou não-estatal, e ora a reduzem como objeto de marketing e promoção 

institucional, o IESMA justifica seu cuidado e preocupação com o atendimento da mesma, 

a partir da valorização da educação emancipatória e formadora de um sujeito crítico, ético 

e socialmente responsável, e da visão de educação como direito de todos e instrumento 

de ascensão e desenvolvimento pessoal, e consequentemente social, político, econômico, 

de modo que a IES entende a inviabilidade de descartar perante o cumprimento de sua 
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missão, visão e valores, as demandas e necessidades sociais da comunidade em que está 

inserida, da comunidade que a integra. 

Desta forma, o IESMA entende que cumpre com o seu papel e a sua 

responsabilidade social, na oferta de uma educação de qualidade que promova também, 

o desenvolvimento socioeconômico regional e nacional, em consonância a compreensão 

da educação como grande responsável pela garantia de um futuro melhor para todos. 
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ANEXO I – Exemplo de componentes curriculares com abordagem direta dos  

Eixos de Responsabilidade Social 

 

EIXO CURSO COMPONENTE PERIODO 

Desenvolvimento 
Econômico 

Administração 

Empreendedorismo 4°  

Administração de Micro e Pequenas 
Empresas 

8° 

Consultoria Empresarial 8° 

Direito Direito Empresarial I e II 7° e 8° 

Estética e Cosmética Administração e Marketing 5° 

Serviço Social 
Administração e Planejamento em 
Serviço Social 

5° 

Nutrição Marketing em Nutrição 6° 

Responsabilidade 
Ambiental 

Administração Gestão Ambiental 5° 

Direito Direito Ambiental 9° 

Fisioterapia 
Saúde Pública, Ambiental e 
Epidemiologia 

2° 

Estética e Cosmética Responsabilidade Ambiental 5° 

Psicologia Psicologia Ambiental 10° 

Direito Direitos Humanos  2°  

Ética 

Direito Ética Profissional  9° 

Fisioterapia Ética e Bioética 7° 

Enfermagem Ética e Bioética 2° 

Serviço Social Ética Profissional 5° 

Nutrição Bioética  2° 

Psicologia Ética e Bioética 3° 

Educação Física Ética profissional em Educação Física 2° 

Direitos Humanos 

Administração Direito Trabalhista 7° 

Direito 
Direitos Humanos 2° 

Direito da Criança e do Adolescente 10° 

Responsabilidade 
Social 

Fisioterapia Fisioterapia em Saúde Coletiva 6° 

Enfermagem 
Enfermagem, Saúde e Sociedade 2° 

Saúde Coletiva 5° 

Serviço Social Realidade Regional 4° 

Nutrição 
Saúde Coletiva e Nutrição em Saúde 
Coletiva 

4° e 6° 

Psicologia 
Políticas Públicas e Avaliações de 
Programas Sociais 

4° 

Educação Física 
Saúde Coletiva  
Políticas Públicas de Saúde Coletiva 

4° e 6° 

Inclusão Social 
Serviço Social Língua Brasileira de Sinais 3° 

Demais Cursos Língua Brasileira de Sinais  Optativa 
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ANEXO II – Atendimentos e Serviços prestados à Comunidade 

 

 

ESPAÇO CURSO SERVIÇOS PRESTADO 

Ambulatório Enfermagem 
✓ Curativos; 
✓ Exame Papanicolau; 

Clínica-Escola 

Estética 

✓ Limpeza de pele, Epilação corporal e Design de 
sobrancelhas; 

✓ Massagem relaxante, Banho de lua e Massagem redutora; 
✓ Eletroterapia; 
✓ Tratamento para acne, para rejuvenescimento e para 

hipercromias (manchas); 
✓ Terapias capilares; 
✓ Maquiagem e técnicas de imagem pessoal; 
✓ Consultoria de imagem pessoal através de uma análise; 

Educação Física 

✓ Treinamento gratuito nas modalidades de natação, 
handebol, futsal, basquetebol e voleibol, atendendo a faixa 
etária entre 12 e 21 anos de idade; 

✓ Avaliação física inicial; 
✓ Ensino básico de fundamentos e aprimoramento de técnicas; 
✓ Atendimentos academia, sala de avaliação física, piscina 

semiolímpica e quadra poliesportiva; 

Fisioterapia 

✓ Reabilitação em Lesões Traumato-Ortopédicas; 
✓ Reabilitação em disfunções Uroginecológicas; 
✓ Reabilitação Pneumofuncional e Geriátrico; 
✓ Reabilitação em disfunção Neurofuncional; 

Nutrição 

✓ Avaliação Nutricional; 
✓ Plano Alimentar; 
✓ Avaliação por bioimpedância; 
✓ Orientação Nutricional; 
✓ Acompanhamento Nutricional; 

Psicologia 
✓ Orientação de Pais; 
✓ Psicodiagnóstico; 
✓ Psicoterapia Individual, de Grupo, de Casal e Familiar; 

Núcleos de 
Práticas 

Administrativas 
e Empresa 

Júnior 

✓ Fomento e auxílio de pessoas física e jurídica no que tange 
micro e pequenos empreendedores e sociedade em geral; 

✓ Abertura e formalização de empresas, feira de recrutamento 
e carreira, treinamentos, oficinas, minicursos; 

✓ Projeto “Negócio Certo” ; 

Jurídicas 

✓ Questões cíveis, consumeristas, de família, de registro 
público; 

✓ Educação e assessoria jurídica comunitária; 
✓ Atendimento à população nas escolas, bairros e 

organizações através de palestras e/ou outras atividades 
sobre temas jurídicos e problemas sociais; 

 

 

 

 



 
 

25 
 
 

 

ANEXO III – Grupos de Pesquisa Institucionalizados 

 

 

EIXO GRUPO COORDENADOR 

Direito, Cidadania  
e Sociedade 

Constituição, Democracia e Direito 
Humanos 

Profa. Dra. Lidianne Kelly 
Nascimento Rodrigues de Aguiar 
Lopes 

Grupo de Estudos em Sistema de 
Justiça, Neoprocessualismo e Direitos 
Humanos 

Prof. Esp. Clóvis Marques Dias 
Júnior 

Educação, Cultura  
e Sociedade 

Grupo de Estudos em Ética, 
Complexidade e 
Interdisciplinaridade 

Prof. Me. Wanderson Wendel 
Noronha Lô 

Saúde, Meio Ambiente 
e Sociedade 

 

Grupo de Estudos em Educação, 
Saúde e Sustentabilidade Profa. Ma. Telma Melo da Silva 

Grupo de Estudos em Saúde Coletiva  
Profa. Ma. Márcia Guelma Santos 
Belfort 

Grupo de Estudos em Epidemiologia 
e Saúde 

Profa. Dra. Shirley Cunha 
Feuerstein 

Grupo Interdisciplinar em Estudos da 
Dor 

Prof. Me. Francisco Dimitre Rodrigo 
Pereira Santos 

Gestão,  
Políticas Públicas  

e Sociedade 

Grupo de Estudos em Gestão, 
Planejamento e Desenvolvimento 
Regional 

Prof. Me. Lourival Ribeiro Chaves 
Júnior 
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ANEXO IV – Atividades Institucionais mais recentes 

 

ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

Ordem 
Tipo de 
Evento  

Tema 
Curso(s) / 

envolvido (s) 
Data de 

Realização 
Eixos Transversais 

1 Oficina 
Funil de Vendas: Torne-se um 
vendedor de Sucesso (Unisulma em 
Ação) 

Administração 19/01/2021 
Desenvolvimento 

Econômico 

2 Oficina 
Atuação do(a) Assistente Social em 
face à pandemia de COVID-19 
(Unisulma em Ação) 

Serviço Social 20/01/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

3 Oficina 
Instrumentação Cirúrgica 
(Unisulma em Ação) 

Enfermagem 21/01/2021 
Desenvolvimento 

Social 

4 Oficina 
Orientação Vocacional (Unisulma 
em Ação) 

Psicologia 22/01/2021 
Desenvolvimento 

Social 

5 Oficina 
Atualização em Estética (Unisulma 
em Ação) 

Estética e 
Cosmética 

22/01/2021 
Desenvolvimento 

Social 

6 Live 
Os Impactos da Pandemia na Saúde 
dos Idosos 

Fisioterapia 10/03/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

7 
Atendimento 

Externo 
Imposto de Renda Solidário Administração 15/03/2021 

Desenvolvimento 
Econômico 

8 Live 
Semana Circense – Faça do 
movimento um Lazer 

Educação Física 22/03/2021 
Memória, Produção 

Artística e 
Patrimônio Cultural 

9 Webinar 
Autismo sob uma perspectiva 
interdisciplinar 

Psicologia 23/04/2021 Inclusão Social 

10 
Atendimento 

Externo 
Online 

Consultoria para Micro e Pequenos 
Empresários 

Administração 24/04/2021 
Desenvolvimento 

Econômico / 
Empreendedorismo 

11 Webinar 
Marketing Digital em tempos de 
pandemia 

Administração 26/04/2021 
Desenvolvimento 

Econômico 

12 
Atendimento 

Externo 
Online 

Consultoria em Gestão 4.0 para 
Micro e Pequenas Empresas 

Administração 28/04/2021 
Desenvolvimento 

Econômico / 
Empreendedorismo 

13 Webinar Marketing Pessoal na Era Digital Administração 07/05/2021 
Desenvolvimento 

Econômico 

14 
Atendimento 

Externo 
Online 

Formaliza Empreendedor Administração 12/05/2021 
Desenvolvimento 

Econômico / 
Empreendedorismo 

15 
II Webinar 

de 
Enfermagem 

Qualidade no cuidado e segurança 
do paciente na atual pandemia do 
Coronavírus (Covid-19) 

Enfermagem 13/05/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

16 
Visita 

Técnica 
Hospital Municipal Infantil - 
Socorrinho 

Psicologia 13/05/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

17 
IV Webinar 
de Serviço 

Social 

A luta contra os desmontes da 
política de saúde e os desafios 
frente a pandemia da Covid-19 

Serviço Social 17/05/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

18 Webinar  
O mundo: uma fábrica de loucura, 
minha, tua, nossa responsabilidade 

Psicologia 18/05/2021 
Inclusão Social / 

Direitos Humanos 

19 
Edital de 
Extensão 

Projeto Institucional Unisulma em 
Ação 

INSTITUCIONAL 23/05/2021 TODOS 
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20 Seminário  
Seminários Clínicos em Terapia 
Cognitivo-Comportamental 

Psicologia 26/05/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

21 Live 

Roda de Conversa on-line com o 
tema "Entendendo o Feminicídio: 
mecanismos de prevenção e 
combate no período da pandemia 
da Covid-19 na cidade de 
Imperatriz-MA" 

Direito 02/06/2021 Direitos Humanos 

22 Circuito 
Capacitação em Boas Práticas de 
Higiene e Manipulação de 
Alimentos 

Nutrição 15/06/2021 
Desenvolvimento 

Social 

23 Webinar 
V Webinar de Serviço Social - 
Serviços de Proteção e Promoção 
Social à Pessoa Idosa 

Serviço Social 15/06/2021 
Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

24 Oficina 
Orientação Profissional: O que você 
quer ser quando crescer? 

Psicologia 16/06/2021 
Desenvolvimento 

Social 

25 Live 

Dia Internacional do Orgulho 
LGBTQIA+ / Roda de conversa 
online - Vivências e dos Direitos 
Humanos 

INSTITUCIONAL 28/06/2021 

Inclusão Social e 
Valorização da 
Diversidade / 

Direitos Humanos 

26 Oficina Oficinas de Atualização em Estética 
Estética e 
Cosmética 

15/07/2021 
Desenvolvimento 

Social 

27 
Atendimento 

Externo 
Escola de Esportes Unisulma Educação Física 

01/03 à 
16/06/2021 

Desenvolvimento 
Social 

28 
Atendimento 

Externo 
Formaliza Empreendedor Administração 

06 e 
07/06/2021 

Desenvolvimento 
Econômico / 

Empreendedorismo 

29 
Atendimento 

Externo 

I Consultoria em Benefícios 
Eventuais a partir do SUAS - 
Sistema Único de Assistência Social 

Serviço Social 
08 e 

09/07/2021 

Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

30 Webinar 
 II Webinar de Estética e Saúde 
Integral do Sul do Maranhão 

Estética e 
Cosmética 

14 e 
15/06/2021 

Desenvolvimento 
Social 

31 Live 
I Maratona de Anatomia da 
Unisulma 

Fisioterapia 
14 e 

21/08/2021 
Desenvolvimento 

Social 

32 Capacitação 

Programa Criança Feliz: desafios e 
estratégias no âmbito da 
assistência social frente a 
pandemia 

Serviço Social 
16 e 

17/06/2021 

Desenvolvimento 
Social / Direitos 

Humanos 

33 
Atendimento 

Externo 
Nutrição na Academia Nutrição 

20 e 
21/01/2021 

Desenvolvimento 
Social 

34 
Atendimento 

Externo 
Nutrição na Academia Nutrição 

20 e 
21/01/2021 

Desenvolvimento 
Social 

35 Lives  
Circuito de Lives "Nutrição e as 
diferentes áreas de atuação"  

Nutrição 
25 à 

27/05/2021 
Desenvolvimento 

Social 

36 Curso Cursos de Férias Adm 2021 Administração 
8 à 

16/07/2021 

Desenvolvimento 
Econômico / 

Empreendedorismo 

 

 


