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Palavra da Diretoria
Quando assumimos a direção da Fundação e Faculdade Unimed, em 1º de maio de 2021, aceitamos um grande desafio: transformá-la em um 

laboratório de ideias, tornando-a uma referência em saúde, gestão e cooperativismo. Temos convicção que atingiremos estes objetivos, pois 

acreditamos no poder da educação, da pesquisa científica e do conhecimento aplicado na transformação da sociedade e na promoção da 

sustentabilidade e integração do Sistema Unimed.

Um dos nossos primeiros passos foi focado naqueles que, ao lado dos cooperados, fazem o Sistema Unimed: os colaboradores. Através da Estratégia 

de Responsabilidade Social, criamos uma série de incentivos para realização dos nossos cursos de graduação, fomentando o acesso ao ensino 

superior dentro das Singulares, Federações e Nacionais.

Mas além de levar as nossas soluções em educação, também ouvimos quais eram as dores, anseios, necessidades e metas das nossas cooperativas.

A partir desta escuta, produzimos um novo curso de graduação, o Tecnólogo em Secretariado, aprovado com nota 4 no MEC, cuja primeira turma terá 

início no segundo semestre de 2022; lançamos novos cursos de pós-graduação, como o MBA em Transformação Digital e Gestão de Tecnologias em 

Saúde; criamos 126 novos cursos de curta duração; desenvolvemos novas soluções em Educação a Distância e reforçamos nosso trabalho com 

parceiros de longa data, como o SESCOOP.

Hoje compartilhamos o primeiro relatório desta nova gestão, mostrando os resultados de meses de muito trabalho nos quais, atentos às principais 

tendências em educação, projetamos voos mais altos, desenvolvemos novas parcerias e apostamos em inovação e tecnologia.

Temos orgulho do caminho que estamos traçando para a Faculdade Unimed, um importante marco na trajetória do Sistema Unimed como um todo, 

que pode contar com a parceria de uma instituição de ensino superior que carrega toda a tradição e credibilidade da maior cooperativa de saúde do 

mundo.

Boa leitura!3



Diretoria Executiva
da Fundação Unimed
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Gestão 2021/2025

Dr. Helton Freitas Dr. Omar Abujamra 
Júnior
Diretor de Relações InstitucionaisDiretor-Presidente

Dr. Adelson Severino
Chagas
Diretor Administrativo Financeiro

Dr. Luiz Paulo Tostes
Coimbra
Diretor de Gestão Educacional e 
Desenvolvimento



Conselho de Curadores
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Gestão 2021/2025

O Conselho de Curadores é o órgão máximo da Fundação Unimed, 

constituído por representantes indicados pelas cooperativas Unimed, 

Uniodonto, Seguros Unimed e Central Nacional Unimed. 

A composição deste conselho em dezembro de 2021 era: 

Presidência do Conselho

Cleber Gustavo Rotoli Baldelin

Conselheiros

William Gebrim Júnior

Edmilson Rocha de Souza

Eider Barreto de Medeiros

Elias Antônio Neto

Garibalde Mortoza Júnior

José Marcos Barroso Pillar

Júlio César Córdova Maciel

Maurício Simões Corrêa

Paulo César de Araújo Rangel

Adalberto Baccarin

Instituição de Origem

Unimed do Brasil

Instituição de Origem

Unimed do Brasil

Unimed do Brasil

Central Nacional Unimed

Unimed Participações

Seguros Unimed

Unimed do Brasil

Unimed do Brasil

Unimed do Brasil

Unimed do Brasil

Uniodonto do Brasil



Conselho Fiscal
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Gestão 2021/2025

Antônio Abrão Nohra Neto (titular)

Emilson Ferreira Lorca (titular)

José Augusto Ferreira (titular)

Marcos de Almeida Cunha (suplente)

Otto Cezar Barbosa Júnior (suplente)

Reinaldo Antônio Monteiro Barbosa (suplente)

Diretoria da Faculdade Unimed
Gestão 2021/2025
Helton Freitas - Diretor Geral

Fábio Leite Gastal - Diretor Acadêmico

Márcio Morais Barbosa - Diretor Administrativo-Financeiro



INSTITUCIONAL
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Missão
Promover por meio do ensino, pesquisa e extensão o desenvolvimento de pessoas e instituições nas áreas de saúde, 
gestão e cooperativismo.

Visão

Ser referência até 2021 em soluções educacionais no Sistema Unimed nas áreas de saúde, gestão e cooperativismo.

Princípios e crenças

• Atendemos de forma integrada e efetiva com foco na satisfação de pessoas.
• Atuamos com o compromisso de resultados positivos e entregas de excelência.
• Fidelizamos pessoas e instituições por meio de soluções eficientes e inovadoras.
• Adotamos integridade e transparência nos relacionamentos, respeitando os direitos e deveres das pessoas e instituições.
• Praticamos e disseminamos os Princípios Cooperativistas.
• Acreditamos na transformação social por meio da aprendizagem baseada em experiências significativas.

Declaração de propósitos em dezembro de 2021. A nova declaração está em sendo preparada e será amplamente divulgada ao longo de 2022.
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Mantenedores

O quinto princípio do cooperativismo diz respeito à “Educação, 
Formação e Informação”. Isso significa que a educação e a 
formação de cooperados, dirigentes e colaboradores de 
cooperativas são quesitos fundamentais para o desenvolvimento 
da classe sendo, portanto, estimulados e promovidos pela 
Faculdade Unimed.

Os mantenedores da instituição apoiam os projetos por meio de 
contribuições mensais, cujos valores variam segundo critérios 
específicos. Em contrapartida, têm à disposição diversos 
benefícios, como acesso gratuito a cursos e treinamentos on-line, 
descontos em cursos presenciais etc.

A Faculdade Unimed finalizou o ano de 2021 com 

e o total das contribuições alcançou R$3.922.741,65.

269 
mantenedoras

Desse valor, 145% foram revertidos em benefícios para as 

Unimeds mantenedoras por meio de descontos em serviços e 

bolsas de estudos.

145%



DESTAQUES DE 2021



2021 em números

(Data base: jan a dez/2021) 

1.698
novos alunos

de pós-graduação

49
turmas de pós-graduação, 

sendo 26 in company¹

171
turmas de curta 

duração

235
projetos de educação a distância 

entregues, entre criação de cursos 
e implantação da plataforma de 

aprendizado on-line.

13
1 A turma In company é formada exclusivamente por estudantes que compõem o capital humano do Sistema Unimed, sejam colaboradores, dirigentes ou cooperados de cooperativas Unimed. 
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Na ocasião, a nova Diretoria Executiva assinou com a Fundação Dom Cabral, 

representada por seu presidente-executivo, professor Antônio Batista, um 

memorando de entendimento para troca de experiências, permuta de recursos de 

ensino, intercâmbio de professores, elaboração de novos cursos, desenvolvimento 

conjunto de soluções educacionais e outras possibilidades entre as instituições.

Nova diretoria executiva da Fundação Unimed: Dr. Helton,  

Dr. Omar, Dr. Luiz Paulo e Dr. Adelson  (da esq. para dir.)

A solenidade de posse dos diretores e conselheiros da Fundação/Faculdade Unimed reuniu, pela primeira vez, os novos presidentes eleitos das entidades

nacionais do Sistema Unimed, que assumiram a direção colegiada da instituição de ensino. O evento foi realizado no dia 17 de junho, na sede da instituição

em Belo Horizonte (MG), com transmissão on-line e simultânea para todo o Sistema Unimed.

Dr. Helton Freitas (Seguros Unimed) assumiu a presidência da Fundação Unimed e a diretoria geral da Faculdade; Dr. Omar Abujamra Junior (Unimed do 

Brasil) é o diretor de Relações Institucionais; Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra (CNU) é o diretor de Gestão Educacional e Desenvolvimento e Dr. Adelson 

Severino Chagas (Unimed Participações) é o diretor Administrativo-Financeiro. Foram empossados, ainda, Dr. Fábio Leite Gastal, como diretor Acadêmico, e 

Márcio Morais Barbosa, como diretor Administrativo-Financeiro da Faculdade.

Posse da nova diretoria
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Reforma do estatuto do Conselho de Curadores

No dia 24 de agosto, o Conselho de Curadores e a Diretoria Executiva da Fundação Unimed realizaram uma reunião conjunta para apresentação da reforma
do estatuto da instituição. As principais mudanças dizem respeito a não remuneração da Diretoria Executiva e ao número de membros que a compõem.

Nesta nova configuração, a diretoria é formada por quatro áreas, devido à criação da diretoria de Relações Institucionais, que se integra à presidência, 
diretoria Administrativa e Financeira e diretoria de Gestão Educacional. O Conselho de Curadores passou a ser presidido pelo Dr. Cleber Gustavo Rotoli 
Baldelin. Outra alteração foi a inclusão de um capítulo sobre a Política de Integridade, que trata do compromisso da Fundação Unimed com a transparência, 
efetividade e eficácia em todos os âmbitos da atuação institucional. A pauta da reunião também abordou ações para tornar a Faculdade Unimed um ativo
estratégico para o sistema.
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Credenciamento pelo MEC
completa 5 anos

A Faculdade Unimed comemorou 5 anos do seu credenciamento pelo Ministério da 

Educação (MEC) como Instituição de Ensino Superior (IES), no dia 17 de agosto. Nesta 

mesma data, em 2016, foi publicada a Portaria nº 909, dando início ao seu percurso 

para oferta das graduações tecnológicas em Gestão Hospitalar e Gestão de 

Cooperativas, na modalidade presencial.

Os cursos foram autorizados pelo órgão em outubro daquele ano, com notas 4 e 5, respectivamente.



Neste período, muitas foram as conquistas nos pilares acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão universitária. Entre 

elas, a colação de grau das primeiras turmas de graduação presenciais, o credenciamento para oferta de cursos na

modalidade EAD e a autorização das graduações a distância.

A evolução da Faculdade Unimed passa pela sua equipe administrativa e por um corpo docente qualificado e com 

experiência de mercado. Além disso, com o credenciamento ganhamos mais uma aliada para o compromisso em 

manter padrões de excelência nas soluções educacionais ofertadas: a Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta

por representantes docentes, discentes, colaboradores e sociedade civil, que realiza periodicamente, uma

autoavaliação institucional. Nesse processo, a comissão identifica potencialidades e oportunidades de melhoria que 

são divulgadas para a comunidade interna e para o Ministério da Educação, com o intuito de aprimorar os processos. A 

faculdade também é responsável pela monitoria estudantil e por formalizar parcerias para oferta de estágios. 

17

Também vale destacar a criação da revista científica, os projetos de extensão com a comunidade e a mudança para          
a sede atual em 2019, mais ampla e moderna, com 10 salas de aula com capacidade total de 400 alunos, auditório
e laboratórios de informática e de aulas práticas.
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Ainda durante o ano de 2021, a graduação EAD ampliou o alcance para alunos de todo o Brasil.  A 

partir dessa expansão, possibilitada pelo ambiente on-line, foram estabelecidos polos educacionais nas

cinco regiões do país, que são utilizados para os encontros presenciais previstos na graduação EAD, 

realizados a cada semestre, além de servirem de referência para as atividades acadêmicas da instituição de 

ensino onde estão localizados.

Até o momento são 10 polos: 

• Unimed do Brasil, em São Paulo (SP);

• Intrafederativa Leste Nordeste de Minas, em Governador Valadares (MG); 

• Unimed Federação/RS, em Porto Alegre; 

• Unimed Paraná, em Curitiba;

• Unimed Federação Centro Brasileira, em Goiânia (GO); 

• Unimed Federação Mato Grosso do Sul, em Campo Grande; 

• Unimed Ji-Paraná, no estado de Rondônia; 

• Unimed Ceará, em Fortaleza; 

• Sistema OCB/PE, em Recife; 

• Sistema OCB/ES, em Vitória.

https://www.faculdadeunimed.edu.br/noticias/turmas-de-graduacao-ead-da-faculdade-unimed-completam-primeiro-mes-de-aula
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Formatura das turmas de Gestão               
de Cooperativas e Gestão Hospitalar

A primeira turma de graduação tecnológica em Gestão de Cooperativas colou grau no dia 24 

de fevereiro com uma cerimônia on-line, que foi acompanhada por familiares e amigos. A 

solenidade contou com a participação da coordenadora dos cursos de graduação, Tatiana 

Rodrigues; da gerente de Educação, Marketing e Comunicação Natália Krohling.

Já em 15 de setembro foi realizada, também realizada de forma virtual, a colação de grau dos

alunos aptos a receberem o diploma dos cursos de Gestão Hospitalar e de Gestão de 

Cooperativas.

A solenidade contou com a participação do diretor Acadêmico, Dr. Fábio Leite Gastal, da 

coordenadora dos cursos de graduação, Tatiana Rodrigues, e da coordenadora do núcleo de 

Desenvolvimento de Soluções Educacionais (DSE), Aline Mattos. Os formandos também

receberam um kit personalizado para brindarem e comemorarem o momento com seus

familiares e amigos.
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No mês de outubro, o curso de Tecnologia em Secretariado foi aprovado 

com nota 4 no MEC. Totalmente a distância, o curso é uma graduação 

tecnológica com formação em 2 anos e meio. Voltado para profissionais 

que desejam atuar nas áreas de gestão e assessoria, a graduação atende 

a uma demanda do mercado de trabalho, em especial das cooperativas.

Júlia Carvalhaes, Analista de Desenvolvimento de Soluções Educacionais 

da Faculdade Unimed, destaca a importância desta conquista para a 

instituição: “Ela nos fortalece enquanto instituição de ensino superior e 

ratifica o trabalho que vem sendo realizado desde o credenciamento em 

2016 e a expansão dos cursos a distância, reforçando o nosso papel 

social de oferecer uma educação de qualidade e acessível tanto 

geograficamente, quanto financeiramente”.

Curso de Secretariado 
aprovado pelo MEC



DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS



Novos cursos

A Faculdade Unimed fechou o ano de 2021 com a liberação de 

142 novas soluções educacionais, sendo 126 cursos de curta 

duração novos ou customizados (destaque para o curso LGPD 

Aplicada às Relações de Trabalho) e 16 cursos de pós-graduação 

lato sensu (como o MBA em Gestão de Qualidade e Acreditação 

em Saúde; Transformação Digital e Gestão de Tecnologias em 

Saúde; e o MBA em Engenharia Clínica). Esses números incluem 

cursos de portfólio e customizados. 

22
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Graduação

Duas turmas tiveram início no último ano: uma de Tecnologia em 

Gestão Hospitalar EaD, com novos 32 alunos, e uma de Tecnologia 

em Gestão de Cooperativas EaD, com 68 novos alunos. 

Também foram realizadas duas cerimônias de colação de grau 

para formandos de ambos os cursos, cujos detalhes podem ser 

conferidos no capítulo Destaques do Ano. 
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Gestão em foco

Com o objetivo de trazer novas perspectivas sobre os temas em alta no mercado de trabalho e de interesse para a formação dos alunos da graduação, a 

Faculdade Unimed promoveu duas edições do evento on-line Gestão em Foco: uma no primeiro semestre (27, 29 e 30 de março) e a outra no segundo

semestre (27, 28 e 29 de outubro).

Transmitido pela plataforma de ensino a distância da instituição, o primeiro evento contou com palestras sobre os temas: “A importância das Competências

Comportamentais no Mercado Atual”, “Conheça o NAP e as Boas Práticas do Ensino a Distância” e “Desdobramentos da História na Saúde Brasileira: Pontos

Relevantes”. Já no segundo semestre, os assuntos discutidos foram: “Controladoria Frente aos Desafios da Gestão Hospitalar”, “Planejamento Estratégico e 

Desafios da Gestão” e “Sessão de Cinema Comentado: Quanto Tempo o Tempo Tem”.



Programa de estágio

Em 2021, foram firmados convênios de estágios com as instituições

Clara Residencial Sênior (casa de repouso para idosos), IOMG 

(Instituto de Olhos Minas Gerais) e clínica Oftalmed, todos para 

alunos do curso de Gestão Hospitalar, que demonstraram interesse 

em expandir os convênios para outros cursos, inclusive para a pós-

graduação. 

25
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Pós-graduação
Em 2021, a Faculdade Unimed iniciou 49 novas turmas de pós-graduação em todo o Brasil, sendo 26 na modalidade in 

company. No total, foram 1.698 novos alunos de pós-graduação.
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No último ano foi ampliada a oferta de pós-graduação no formato híbrido. Isso significa que as 

disciplinas são divididas entre o presencial e o ambiente virtual, explorando os ganhos de cada um 

para potencializar o conhecimento teórico e prático, além da experiência do aluno.

“A pandemia trouxe uma mudança de cultura para toda a sociedade e, em relação ao ensino, quebrou

paradigmas de alunos e professores. Temos visto que as pessoas estão cada vez mais receptivas e 

engajadas com o formato on-line, que se consolidou ainda mais neste novo cenário”, avalia Aline 

Mattos, coordenadora de Desenvolvimento de Soluções Educacionais (DSE) da Faculdade Unimed. 

Vale reforçar que as atividades presenciais foram feitas em acordo com a autorização e orientações

dos órgãos oficiais em relação à pandemia da COVID-19.

Entre os destaques dos cursos deste ano estão o MBA em Governança, Riscos, Regulação e

Compliance em Saúde, MBA em Engenharia Clínica, MBA em Farmácia Clínica e Oncológica e pós

em Enfermagem em Urgência e Emergência e Terapia Intensiva, sendo esses últimos três novidades

do nosso portfólio.

Ampliação da oferta de cursos de pós em 2021

https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/mba-em-governanca-riscos-regulacao-e-compliance-em-saude
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/mba-em-governanca-riscos-regulacao-e-compliance-em-saude
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/mba-em-governanca-riscos-regulacao-e-compliance-em-saude
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/mba-em-governanca-riscos-regulacao-e-compliance-em-saude
https://www.faculdadeunimed.edu.br/cursos/pos-graduacao/mba-em-governanca-riscos-regulacao-e-compliance-em-saude
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Curta Duração

Médicos intensivistas da Unimed Cuiabá são capacitados 
em ultrassonografia na emergência

Os cursos de curta duração realizados em todo o país contabilizaram 171 turmas iniciadas, das quais 146 eram para o Sistema Unimed. 

Com objetivo de capacitar os médicos cooperados intensivistas no manuseio, orientação de 

punções de acesso venoso central e avaliação de casos mais urgentes, com base nos

protocolos de urgência vigentes, a Unimed Cuiabá, por meio do seu Comitê Educativo e em 

parceria com a Faculdade Unimed, realizou o curso Ultrassom Beira Leito (USBL). A 

capacitação ocorreu nos dias 23 e 24 de janeiro, no auditório do Hospital Santa Helena, em 

Cuiabá (MT). 
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Um dos diferenciais desse treinamento é que, além da parte teórica, os alunos têm a 

possibilidade de vivenciar uma situação de atendimento com uma pessoa e simular os 

procedimentos técnicos aprendidos usando os mesmos equipamentos disponíveis em seu 

ambiente de trabalho.

Participante do curso, dr. Edson César Mantovani Júnior, destaca “o curso foi muito proveitoso 

e rico, acrescenta muito ao médico à beira do leito da UTI, pois promove mais segurança ao 
paciente e precisão no diagnóstico.”

“Apesar da complexidade do tema, buscamos um curso que sintetizasse assuntos primordiais 

no atendimento de urgência, focados nas punções de acesso venoso central e avaliação dos 

casos, de acordo protocolos de urgência vigentes”, completou o médico membro do Comitê 

Educativo da singular, dr. Humberto Celestino.
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Curso sobre Suporte Avançado de Vida em Pediatria
é sucesso no Nordeste

No início do mês de dezembro, em uma parceria com o SESCOOP-PE, foi realizado o curso

prático de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS). A ação foi direcionada para duas

turmas no estado de Pernambuco: Unimed Recife e Unimed Vale do São Francisco, em 

Petrolina.

Voltado para médicos e enfermeiros locais, o curso tem como objetivo melhorar os resultados
de pacientes pediátricos, preparando os profissionais de saúde para efetivamente reconhecer

e intervir em emergências respiratórias, estado de choque ou com parada cardiorrespiratória

(PCR). Ao todo, 58 profissionais de saúde participaram do treinamento.
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Revista Científica

Em 2021, a Revista Científica Faculdade Unimed entrou em seu terceiro ano e lançou mais três 

números. Abordando temas como educação cooperativista, gestão de estoques e tuberculose 

infantil, as oito edições publicadas no site do periódico somaram 7.901 acessos no ano, um 

crescimento de 81,63%, em relação a 2020. 

A seleção dos artigos é feita por um corpo de pareceristas, composto por professores 

altamente qualificados. A revista segue todos os parâmetros acadêmicos de um periódico 

científico, sendo uma oportunidade para quem quer publicar artigos científicos inéditos que 

sejam fruto de trabalhos de conclusão de cursos, iniciação científica, mestrado, resultados de 

pesquisa, relatos de experiências, dentre outros. 

O periódico on-line é quadrimestral, gratuito e conta com publicações originais nas áreas de 

Educação Superior, Saúde, Gestão e Cooperativismo. 

Núcleo de Pesquisa e Extensão
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Biblioteca Digital

Com o avanço da Covid-19 e a substituição das aulas presenciais para a modalidade virtual, 

estudantes e pesquisadores de todo o país passaram a depender da internet para acessar 

livros, artigos, revistas científicas e dar andamento aos seus estudos e pesquisas. 

Atenta a isto, a Faculdade Unimed manteve livre e gratuito o acesso a sua biblioteca digital 
para toda a comunidade acadêmica. São mais de mil títulos das áreas de Saúde, 

Cooperativismo e Gestão. São livros, artigos, periódicos, teses e dissertações, físicos ou 

digitais, totalmente de acordo com a lei de direitos autorais. 



ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL



Cuidadores de idosos

A parceria entre a Central Nacional Unimed e a Faculdade Unimed para o desenvolvimento do curso de Cuidadores de Idosos continuou sendo um sucesso

em 2021. Ao longo do ano, foram 11.153 alunos matriculados. 

Aberto para o público geral e totalmente em formato virtual, o curso traz informações atualizadas sobre a saúde do idoso e o papel do cuidador na

promoção do bem-estar deste público. A grade do curso aborda temas como alimentação; incapacidade cognitiva e comunicativa; medicamentos; higiene; 

cuidados paliativos; primeiros socorros e sinais de alerta. 

A carga horária total é de 81h, divididas em 3 unidades, com 60h voltadas para teoria e 20h destinadas para vídeos didáticos em substituição às atividades

práticas presenciais. O curso também conta com mais 1h apenas para tratar de cuidados com a Covid-19. 



Adoção de canteiros

Seguindo o sétimo princípio do cooperativismo, Interesse pela 

Comunidade, a Faculdade Unimed aderiu ao programa Adote o 

Verde, da Prefeitura de Belo Horizonte, que estabelece parcerias

com empresas ou cidadãos para manutenção de canteiros centrais

de avenidas, jardins, praças, parques e demais áreas verdes públicas

da cidade.

Por meio deste projeto, foi realizada a revitalização  dos canteiros

centrais da Rua Grão Pará, que ficam próximos à sua sede, com 

elaboração e execução de projeto paisagístico, e sua manutenção. 

Além disso, a instituição convidou a comunidade vizinha e os

colaboradores para contribuírem com os cuidados e a preservação

da área de uso comum.
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III Encontro de 
Pesquisa e Extensão 
da Faculdade Unimed
O Núcleo de Pesquisa e Extensão (Nupex) promoveu, em 

25 de setembro, o III Encontro de Pesquisa e Extensão da 

Faculdade Unimed. Totalmente on-line e ao vivo, as 

palestras foram gratuitas e abertas para toda a 

comunidade. O evento contou com quatro palestras de 

temas diversificados, como cooperativismo, liderança, 

metodologia científica e autoconhecimento. Todas as 

palestras estão disponíveis no YouTube e já somam mais

de 445 visualizações.

Na ocasião, os jovens e familiares da Associação Ser Parte, 

com a qual temos uma parceria desde 2019, também 

foram convidados para participar do evento.
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Bolsas de estudos
Por acreditar na transformação social por meio da aprendizagem, baseada em experiências significativas, a Faculdade Unimed mantém uma política para 

oferta de bolsas de estudos para mantenedores e para o público geral. Além de facilitar o acesso à educação, essa é uma forma de estimular a permanência

dos alunos na instituição.

Em 2021, Fundação Unimed solicitou a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação (CEBAS), que está em análise, por

oferecer desde 2019 a bolsa social CEBAS para os alunos da graduação. A certificação é concedida pelo MEC às organizações privadas que ofertam bolsas

de estudo parciais e integrais para pessoas de baixa renda. Em 2021 foram oferecidas 76 bolsas.

Vale mencionar que em 2021 a instituição continuou com a adesão ao Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação (MEC), com a 

oferta de 14 bolsas nos cursos de Graduação. 



TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
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Um dos maiores desafios de uma organização é transformar o seu time em uma equipe de alta performance. Para que isso aconteça, as equipes precisam ser 

capacitadas de forma adequada e condizente com a sua necessidade e realidade do dia a dia na instituição. Diante disso, a Faculdade Unimed desenvolveu um 

amplo portfólio de treinamentos com diversas entregas ao longo do ano. 

Ao longo de 2021, contabilizou-se 63.851 usuários cadastrados em seu novo ambiente virtual de aprendizagem e teve 186.447 matrículas de aluno (cada aluno 

pode se inscrever em mais de um curso). 

Ao todo, foram 93 unidades de aprendizagem distribuídas nos cursos de Saúde Digital, Capacitação em Modelo DRG, Formação de Codificadores em Modelo

DRG e Pós-graduação em Práticas de Gestão em Cooperativas de Saúde com Enfoque na RN o 452. A instituição entregou ainda 72 projetos corporativos, dentre

eles cursos e podcasts. As unidades de aprendizagem são um método de ensino a distância que inclui o que há de mais moderno na área, como Blended Learning 

(aprendizagem híbrida) e Flipped Classroom (sala de aula invertida).

Também foram elaboradas 70 Unidades de Aprendizagem, distribuídas em mais de 30 disciplinas dos cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade 

Unimed. O que contabiliza 235 projetos diferentes de produção de conteúdo. 

Portfólio
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Cursos essenciais
A fim de atender as novas demandas de capacitação das 

singulares, os quatro Cursos Essenciais do Sistema Unimed 

mais acessados na plataforma da Faculdade Unimed foram

atualizados. Os conteúdos são gratutios para mantenedores e 

voltados para o Sistema Unimed, são eles:

• Atendimento ao Cliente;

• Cooperativismo;

• Integração do Novo Colaborador;

• Formação de Novos Cooperados.

Com tecnologia mais moderna, que é responsiva e permite a 

navegação em vários meios, como computadores e dispositivos

móveis, cada um deles teve conteúdo e layout revisados

buscando otimizar o tempo de estudo e potencializar o 

aprendizado. A carga horária total é de 2 horas. 

O trabalho de reformulação do plano de ensino foi

conduzido pela equipe de Tecnologia em Educação a 

Distância (TED) e incluiu a adaptação do conteúdo de 

acordo com a metodologia EAD, elaboração do projeto de 

design instrucional e gráfico e programação.

Além da atualização destes cursos, com a decisão da 

empresa de softwares Adobe em descontinuar a tecnologia

Flash Player, a Faculdade Unimed atualizou a relação de 

cursos EAD gratuitos para mantenedores a partir de 2021. 

São mais de 150 opções disponíveis na plataforma.
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Unimeds adotam plataforma 
EAD para capacitar suas equipes

Gerenciar o aprendizado em um ambiente virtual com inúmeras facilidades para otimização de processos, 

tais como a criação de fluxos automáticos de comunicação por e-mail, emissão de relatórios customizados e 

treinamentos personalizados. Essas são algumas das funcionalidades disponíveis na plataforma de educação 

a distância da Faculdade Unimed.

A solução tem sido adotada pelas Unimeds como parte das estratégias de formação de pessoas. Esse é o 

caso da Unimed Ponta Grossa, que implantou a plataforma para contemplar o ciclo de treinamento de seus 

colaboradores de forma on-line, incluindo o processo de ambientação de novos contratados.

“Nossa expectativa é que, além da automatização e facilidades na gestão, a plataforma nos traga aceleração 

de aprendizagem. Com isso, queremos alavancar nossos resultados, atender plenamente nosso cliente e 

subir a níveis ainda maiores de qualidade e eficiência operacional”, explica Marisa Dias Muller, analista de 

Gestão de Pessoas, Educação Corporativa e Desenvolvimento da singular.
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A Unimed Franca e a Unimed Santa Bárbara D’Oeste e Americana, que implantaram a plataforma no 

início de 2021, renovaram a parceria com a Faculdade Unimed para o segundo semestre. Sarah 

Schneider, gerente de Gestão de Pessoas da Unimed Santa Bárbara D´Oeste e Americana, conta que 

optaram pela renovação “por ser uma ferramenta intuitiva, de fácil acesso, com suporte técnico à 

disposição e com atualização constante no catálogo de cursos. O objetivo agora é ganhar escala em 

horas de capacitação, devido à possibilidade de o colaborador realizar treinamentos conforme a sua

disponibilidade.”

Durante o decorrer do ano foram entregues 5 novas plataformas de EAD, contabilizando ao todo 23 

plataformas, 69 gestores atendidos e quase 6.000 usuários ligados às Unimeds.
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Parcerias

Também foram fechadas parcerias com a ONA, DNV-GL e o 

Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein para oferta de cursos

on-line para a capacitação dos profissionais de enfermagem, 

médicos e gestores. Entre as capacitações oferecidas estão os

cursos on-line de curta duração sobre as resoluções normativas da 

ANS (RNs) 440 (boas práticas em Atenção à Saúde), 443 

(Governança Corporativa) e 452 (Acreditação das Operadoras), 

treinamento para interpretação do Manual OPSS 2022 ONA, 

trilhas on-line de aprendizagem voltadas para médicos abordando

mais de 200 temas e o curso TeamSTEPPS®. 



QUALIDADE E PROJETOS
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Formação em Recursos Humanos em Atenção 
Primária à Saúde (APS)

Exclusivo para o Sistema Unimed e ofertado na modalidade EAD, o curso de Formação em 

Recursos Humanos em Atenção Primária à Saúde (APS) teve 4 turmas iniciadas em 2021, 

totalizando 237 novos alunos matriculados.

Seu objetivo é aperfeiçoar médicos, enfermeiros e gestores de APS para atuação no modelo de 

Atenção Integral à Saúde (AIS), de acordo com os atributos da APS, como reforço ao 

movimento de mudança do modelo assistencial. Esse curso é resultado da parceria da Unimed 

do Brasil com o Sescoop Nacional. Ao todo, desde seu início em 2019, o curso já proporcionou 

mais de 1000 vagas para profissionais do Sistema Unimed.
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DRG

O projeto de formação em DRG, conduzido pela diretoria de Gestão de Saúde da Unimed do 

Brasil, em parceria com a Faculdade Unimed e o Sescoop Nacional, teve 5 turmas iniciadas no 

ano de 2021, totalizando 275 alunos matriculados. Ao todo, 494 alunos foram certificados em 
2021.

Os cursos são voltados para médicos, enfermeiros (Formação de Codificadores em Modelo

DRG) e colaboradores graduados que atuam nas áreas de Regulação em Saúde, Gestão da 

Rede Prestadora, Intercâmbio, Recursos e Serviços Próprios, Gestão Assistencial e 

departamentos correlatos aos processos de implantação do DRG na cooperativa (Capacitação

em modelo DRG). A ação surgiu para disseminar o modelo Grupo de Diagnósticos

Relacionados (DRG) e promover a sua implantação no Sistema Unimed.
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Saúde Digital

O curso de Saúde Digital, oferecido pela Unimed do Brasil em parceria com a Faculdade 

Unimed e o Sescoop Nacional, proporciona uma formação introdutória à saúde digital e 

informática aplicada à medicina e saúde. A capacitação tem como objetivo formar equipes

treinadas e comprometidas com as transformações digitais que o Sistema Unimed passará nos

próximos anos, inclusive a introdução do Registro Eletrônico de Saúde (RES). O curso possui 10 

módulos em metodologia EAD e 1 módulo prático com disciplina de design thinking, que 

prepara os alunos para a realização de um projeto.

Até o fim de dezembro de 2021, o curso registrou 119 matriculados. Ao todo, 70 alunos foram

certificados em 2021.
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Programa Qualifica Unimed

O Programa Qualifica Unimed é fruto da parceria entre Faculdade Unimed, Unimed do Brasil e 

patrocínio do Sescoop Nacional. Um dos principais programas de estruturação e boas práticas

de gestão, o Programa Qualifica entrou em 2021 no seu terceiro ciclo. Nesta edição, além do 

trabalho de orientação às Cooperativas, Operadoras de Plano de Saúde do Sistema Unimed, a 

Faculdade Unimed proporciona, por meio dos recursos disponibilizados pelo Sescoop 

Nacional, um curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Práticas de Gestão em Cooperativas de 

Saúde com enfoque na RN nº 452.

Em 2021, 36 Unimeds aderiram a este novo ciclo do programa e 296 alunos fizeram matrícula

no curso.



49

Novos convênios aprovados
com o SESCOOP Nacional

Pós-graduação em APS

Esse convênio foi aprovado para o desenvolvimento de um curso de 180 horas para três

públicos de profissionais do Sistema Unimed: médicos, enfermeiros e gestores ligados à 

Atenção Primária à Saúde. Ele foi ofertado aos alunos que concluíram o curso de 

Aperfeiçoamento em APS, que também foi oferecido pela Faculdade Unimed, com o subsídio

do Sescoop. Em 2021, com a complementação da carga horária, foi concedido aos profissionais

concluintes o título de Pós-graduação Lato Sensu em Atenção Primária à Saúde. Assim, foram

ofertadas 400 vagas, divididas em 8 turmas, para o ano de 2022.
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Cidadania Digital

Com o objetivo de formar profissionais com competências de gestão e atuação das 

cooperativas no ambiente de transformação digital, foi firmado um convênio em 2021. A ideia  

é munir gestores de cooperativas com conhecimentos e competências do mundo da 

tecnologia digital e sua aplicação. Assim, estão previstas duas turmas, com 50 alunos cada, 

para o ano de 2022. O público esperado são dirigentes e profissionais de áreas diversas das 

cooperativas do Sistema Unimed. Além disto, o conteúdo assíncrono será disponibilizado para 

a divulgação do Sescoop Nacional, por meio da Plataforma Capacitacoop. 
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Programa de Gestão, Riscos e Controle - GRC

O programa GRC foi construído com base na Resolução Normativa 443 da ANS, 

exclusivamente para as Uniodonto. Esse projeto propõe a aplicação das melhores práticas de 

gestão em governança, riscos e controles internos nas operadoras considerando seu porte, 

característica e regionalização. Ele tem a norma como norteadora para as ações das pessoas, 

processos e decisões na organização, considerando nível adequado de aderência das 

cooperativas aos seus requisitos. O convênio foi firmado pelo Sescoop, Faculdade Unimed e 

Uniodonto do Brasil. São 26 vagas disponibilizadas para singulares Uniodonto e uma

estimativa de 170 alunos beneficiados nas 5 regiões do país. 
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Projeto Fetranscoop

O Projeto Fetranscoop é um convênio firmado entre Faculdade Unimed, SESCOOP Nacional e 

Fetranscoop (Federação Nacional Das Cooperativas De Transporte) para viabilizar o Curso de 

Formação MBA em Gestão Estratégica em Sociedades Cooperativas de Transporte. 

O curso, que será realizado em parceria com a PUC Minas, tem como objetivo capacitar

profissionais para atuarem com competência, protagonismo e inovação na gestão das 

Cooperativas de Transportes. Ao todo, serão oferecidas 40 vagas, das quais 35 são para 

dirigentes, gerentes e cooperados das cooperativas de transporte filiadas à Fetranscoop, e 5 

para colaboradores do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). O início das 

aulas está previsto para o primeiro semestre de 2022. 



Assessorias especializadas

Entre os trabalhos de assessoria prestados pela Faculdade Unimed estão a 

implantação de projetos, planejamento estratégico, pesquisas, processos

seletivos de cooperados, diagnóstico em auditoria, entre outros. Em 2021, 

foram realizados 167 projetos de assessorias.

Confira os serviços mais comercializados:

Pesquisa de Satisfação com Beneficiários

Programa de Implantação RN 452

Programa de Implantação RN 443

Processo de Admissão de Novos Cooperados

Plataforma Telessaúde

Avaliação Rede Prestadora

Implantação da LGPD

Planejamento Estratégico

Pesquisa de Clima Organizacional

Estruturação da Atenção Integral à Saúde (AIS)
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A Faculdade Unimed fechou uma parceria estratégica com a Unimed Federação Minas para adequação de 34 singulares do estado aos requisitos da RN 
443, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desenvolvida a quatro mãos, essa assessoria prevê a implantação das dimensões de riscos e 
controles internos. As atividades começaram em julho e são conduzidas por uma equipe de consultores da instituição de ensino especialista no tema.

“Nossa escolha pela Faculdade Unimed foi feita com base em avaliação técnica, que levou em consideração a existência de profissionais altamente
capacitados, a experiência da equipe da instituição em consultorias dessa natureza e a utilização de ferramentas de gestão capazes de facilitar os
processos”, afirmou Dr. Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente executivo da Unimed Federação Minas.

“Estamos extremamente satisfeitos com essa parceria com a Federação Minas, que se dedica a auxiliar as singulares mineiras no desenvolvimento de seus
processos. Nosso desejo é que possamos estreitar ainda mais esse relacionamento, buscando novos projetos que fortaleçam a atuação do Sistema Unimed 
no estado”, ressaltou Dr. Helton Freitas, diretor geral da Faculdade Unimed e presidente da Fundação Unimed.

Faculdade Unimed realiza assessoria da RN 
443 junto à Federação Minas
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A Faculdade Unimed e a Aeromédica, ambas recomendadas pela Unimed do Brasil como instituto de pesquisas, 

desenvolveram a Central de Pesquisas como forma de alimentar o Sistema Unimed com informações atualizadas e 

qualificadas sobre diversos temas.

Deleon de Oliveira, Gerente de Produtos e Serviços da Unimed Aeromédica, explica que elas possibilitam uma melhora na

capacidade de análise do sistema. “Com as pesquisas aumentamos a habilidade das nossas Unimeds de preencherem mais

uma lacuna, objetivando principalmente entender e conhecer para melhor atender os seus clientes, funcionários, 

cooperado e mercado. Com isso, cumprimos as normas por meio dos estudos realizados”, destaca.

Entre os projetos já disponíveis estão: a IDSS, a RN 452, a Satisfação dos Beneficiários, o Relacionamento Cooperado e a 

Pesquisa de Clima. Além dessas, também é possível fazer customizações de acordo com as necessidades de cada

instituição. Desde a implementação, a Central já realizou cerca de 190 pesquisas para mais de 90 singulares.

Central de pesquisas
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A Faculdade Unimed criou um amplo portfólio de soluções para a criação e monitoramento de 
institutos nas Unimeds. Um instituto bem estruturado pode integrar as estratégias ESG de uma 

instituição e colaborar para atingir seus objetivos em sustentabilidade, governança e meio-

ambiente..

Cintia Campos, consultora na Faculdade Unimed, explica que ter um instituto que cuida da 

responsabilidade socioambiental de uma Singular reforça o protagonismo e o posicionamento da 

cooperativa no desenvolvimento da sociedade, da comunidade e da proteção do meio ambiente. Ela 

explica ainda que, o instituto contribui para o fortalecimento da marcar e do engajamento das partes

interessadas, criando assim um sentimento de pertencimento e orgulho, seja dos cooperados, dos 

colaboradores, dos clientes e do público em geral. “E, o mais importante é o legado que a 

cooperativa deixa para a sociedade!”, destaca.

Estratégias ESG



NEGÓCIOS
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NEGÓCIOS

No ano de 2021 a Faculdade Unimed atingiu o seu maior resultado comercial: R$ 30.649.405,00, reflexo do aumento no número de 
turmas de pós-graduação em 48,5%; dos cursos livres em 17,2% e dos projetos de assessoria em 53,5%. Ao todo, foram atendidas 205 
Unimeds em todo o país. Seguindo os protocolos de manejo do coronavírus, das 49 turmas de pós-graduação iniciadas no ano em 
questão, 24 foram na modalidade EAD, 20 no formato híbrido e 5 foram presenciais, com início a partir do 4º trimestre.



59

Parcerias
A Faculdade Unimed, o Sescoop-SP e a Unimed Sorocaba 

fecharam uma parceria para a realização de 4 turmas de pós-

graduação customizadas junto à singular: 02 para colaboradores

(MBA Gestão inovadora e MBA Gestão de Negócios, ambas no 

modelo híbrido) e 02 para cooperados (MBA Gestão inovadora, no 

modelo híbrido, e Pós-Graduação em Urgência e Emergência e 

Terapia Intensiva, presencial).

Ao todo, são mais de 140 alunos atendidos.



Assessoria em 
Gestão de Riscos e 
Controles Internos

A Faculdade Unimed e a Federação Minas se uniram para a 

realização de uma assessoria em GRC. O programa consiste na 

implantação de uma política de Gestão de Riscos e Controles 

Internos em 37 Singulares do Estado de Minas Gerais, que 

funcionará como norteadora para as ações de pessoas, processos e 

decisões na organização.

Como parte do projeto, são considerados os trabalhos já em 

desenvolvimento pela Unimed Federação MG para implantação 

das práticas mínimas de Governança, e o nível adequado de 

aderência das Cooperativas aos requisitos da RN 443 da ANS.
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Diagnóstico de 
Implantação

Diagnóstico de Maturidade 
em Gestão de Riscos e 

Controles Internos.

Workshop

Nivelamento dos conceitos 
relacionados a GRC. 

Consultoria de
Implantação

Consultores Especialistas atuam 
na implantação de ferramentas de 
Gestão e apoio para atendimento 
aos requisitos estabelecidos na 

RN 443 relacionados a Gestão de 
Riscos e Controles Internos.

Monitoramento

Processo de monitoramento 
prévio da operadora através 
de check-list com requisitos 
mínimos e apontamento das 

lacunas residuais.

A assessoria em Gestão de Riscos e Controles Internos é composta por 04 macro atividades:
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Ensino a distância
A plataforma LMS (Learning Management System) é a principal ferramenta de gerenciamento do 

aprendizado no ambiente virtual da Faculdade Unimed. É um sistema prático e eficaz de gestão de 
treinamentos e ensino, proporcionando aos usuários o acesso ao conhecimento de forma intuitiva e 

colaborativa.

Uma das singulares que aderiram à ferramenta foi a Unimed Uberlândia. A Singular desenvolveu com a 

Faculdade projetos exclusivos e personalizados para promoção da capacitação de colaboradores e 

cooperados, dos quais destacam-se os seguintes cursos virtual:

• Saúde Emocional

• Jornada do cliente

• Trilha de vendas

A plataforma desenvolvida para a Unimed Uberlândia contou com uma média de 527 acessos e tem mais de 

198 cursos disponíveis.



Programa Qualifica - Edição São Paulo

Como destaque e reflexo do sucesso do Programa Qualifica Nacional, o Sescoop São Paulo e a Federação das Unimeds de São Paulo (FESP) aderiram a uma 

edição exclusiva e ajustada do curso para 13 Unimeds do Estado.

“O Qualifica - Edição São Paulo foi estruturado para apoiar institucionalmente as Unimeds paulistas no aprimoramento da gestão organizacional em saúde. 

Por meio do programa, a Fesp busca incentivar e apoiar as suas associadas na melhoria contínua da assistência prestada aos clientes Unimed, considerando 

o nível adequado de aderência da cooperativa aos requisitos da RN 452 da ANS”, afirma o diretor presidente da Unimed Fesp, Dr. Eduardo Ernesto Chinaglia.



COMUNICAÇÃO E MARKETING



Vestibular
Em 2021, a área de Marketing e Comunicação desenvoleu uma campanha totalmente reformulada para a divulgação do novo vestibular da Faculdade 

Unimed, com foco nos colaboradores do Sistema Unimed. Foram produzidos materiais como e-books, email marketing e uma landing page completa com 

todas as informações sobre os cursos, como carga-horária, corpo docente e mensalidade.

Neste vestibular, foram oferecidas 120 vagas para o curso de Gestão Hospitalar (EAD), 120 para Gestão de Cooperativas (EAD) e 40 para Gestão Hospitalar 

na modalidade presencial.

A campanha se estendeu durante o começo do ano de 2022, até o início das aulas.

65



Hospitalar HUB

A Faculdade Unimed lançou a sua plataforma online em parceria 
com a Informa, com capacidade para receber pessoas de todo o 
mundo em eventos de grande complexidade. 

A plataforma, que é especializada na área da saúde, conta com 
recursos como a criação de salas para eventos com palestras 
concomitantes, a inclusão de vários participantes em uma mesma
transmissão de vídeo, comentários ao vivo por meio do chat e o 
controle de acesso às salas. Ela é ideal tanto para eventos mais
simples, como palestras, quanto para àqueles que exigem
interação do público, como workshops. 

O uso da Hospitalar Hub para eventos do Sistema Unimed está
disponível para todas as Federações e Singulares. 
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Produção de Conteúdo
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Boletim.Edu

Com o objetivo de capacitar o Conselho de Curadores e contribuir para que possam atuar como Embaixadores da Faculdade Unimed, em agosto de 2021 foi 

criado o Boletim.Edu. Por meio dele, compartilhamos informações qualificadas para que entendam com mais profundidade o negócio e estejam alinhados com 

os nossos objetivos estratégicos.

Pensado para ser lido direto pelo celular, a publicação teve 5 edições em 2021.

A produção de conteúdo da Faculdade Unimed engloba dois boletins institucionais (Boletim.edu e Boletim em foco), um blog institucional e publicação de 

pautas junto à outras empresas do Sistema Unimed.



68

matérias
83

Boletim em foco

entrevistas
143

visualizações
10.417

Publicações no 
Sistema Unimed

matérias publicadas
233

postagens
44

Blog

acessos
56.861

de crescimento em 
relação ao ano anterior

232.96%

Boletim.Edu

edições
5

matérias
27
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Comunicação interna

Como forma de otimização da comunicação com os colaboradores, a 

equipe de Comunicação e Marketing, com o apoio da equipe de 

Tecnologia da Informação, desenvolveu uma nova Intranet, mais moderna, 

intuitiva e interativa. Utilizando a versão mais recente do software

Sharepoint, é possível deixar comentários, curtir e salvar as postagens, 

incentivando assim a participação dos colaboradores.

Além disso, ela conta com uma área exclusiva para a divulgação de novas

vagas, uma editoria de notícias e abas com os documentos e sistemas da 

Faculdade Unimed. Este conteúdo é produzido em parceria com o 

departamento de Desenvolvimento Humano Organizacional.
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Como em 2021 ainda tivemos um cenário de pandemia, causada pela Covid-19, a maioria dos eventos ocorreram de forma 

virtual. Ao longo do ano foram realizados 13 eventos on-line, com temas diversos relacionados aos nossos produtos e 

serviços. Juntos, eles somaram mais de 1.200 inscritos e mais de 4.000 visualizações apenas no Youtube.. Dentre os eventos 

presenciais, realizamos o Encontro das Diretorias e Conselhos das Nacionais na sede da Faculdade Unimed.

Eventos



71

Conecta Faculdade Unimed: por que falar de Alzheimer?
A importância da linha do cuidado com o idoso

O Alzheimer e o cuidado com o idoso foram pautas da edição do Conecta Faculdade Unimed 

realizada no dia 29 de julho. As professoras Raquel Souza Azevedo, enfermeira gerontóloga

pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e Mariana Lyra, médica e membro

associado e titulado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, falaram sobre como

lidar com as alterações de comportamento no dia do dia do paciente.

Durante o bate-papo on-line foi lançado o curso Incapacidade Cognitiva em Alzheimer, uma

parceria da Faculdade Unimed com a Helpmy, startup que conecta famílias a cuidadores

profissionais.

O evento teve boa repercussão entre os participantes. “Exposição muito clara, abrangente, 

segura e elucidativa. Parabéns”, comentou Rita Nascimento durante o debate. Já Cláudia de 

Lima disse que pretende aplicar as informações e dicas no cuidado com sua mãe: “Minha mãe

está com início da doença e as dicas foram essenciais”.
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Encontro das Diretorias e Conselhos das Nacionais

A Faculdade Unimed recebeu nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2021 a reunião do Conselho

Confederativo da Unimed do Brasil. O momento contou com a presença de 60 integrantes de 
todo o sistema e selou o movimento de maior integração entre as empresas. Além de 

participar das reuniões, os dirigentes que vieram de todo o país puderam conhecer as 

instalações da Faculdade.

Dentre os principais anúncios realizados no evento, estão a assinatura de um memorando de 

entendimento entre a Faculdade Unimed e a Fundação Lucas Machado (FELUMA), 

fortalecendo a parceria entre as instituições.
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A Faculdade Unimed também aproveitou a ocasião para anunciar a oferta de condições

especiais para a realização de cursos de graduação pelos colaboradores do Sistema Unimed: “o 

nosso objetivo é contribuir que todos os colaboradores tenham, no mínimo, 16 anos de 

educação formal. Para isso vamos disponibilizar bolsas de estudos em todos os nossos cursos

de graduação especificamente para o Sistema Unimed”, esclarece Fábio Gastal, diretor

Acadêmico da Faculdade Unimed.

Na oportunidade também foi divulgado que o curso de graduação em Secretariado da 
Faculdade Unimed foi aprovado pelo MEC com nota 4.
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XXII Conferência da Aliança Cooperativista Internacional

A XXII Conferência da ACI ocorreu nos dias 4 e 5 de novembro na Hospitalar Hub. Como 

apoiadora oficial, a Faculdade distribuiu 100 convites para os dirigentes do Sistemas

acompanharem as discussões.

A Conferência teve a participação do Superintende executivo da Unimed do Brasil, Paulo 

Brustolin, que falou sobre estratégias de crescimento em momentos de crise, usando a história 

do Sistema Unimed como caso de estudo.

A programação teve palestras, painel de workshops, oficinas com múltiplos palestrantes e 

estudos de caso. Todo o evento foi realizado em espanhol, com traduções simultâneas para 

português e inglês, transmitidas para mais de 2000 mil pessoas em todo o mundo.
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Encerramento do MBA em Gestão de Negócios

No dia 13 de dezembro foi realizada a cerimônia de encerramento do MBA de Gestão de 

Negócios com a participação de dirigentes e colaboradores representantes de empresas

nacionais do sistema: Unimed do Brasil, Seguros Unimed e Central Nacional Unimed.

Engajada e com uma qualidade técnica de alto nível, a turma foi parabenizada pelo

coordenador do curso, David Maia, pelo destaque acadêmico e pela força de vontade de se 

desenvolverem profissionalmente. A cerimônia, que aconteceu virtualmente, contou com uma

mensagem especial do atleta César Cielo aos formandos.



ÁREAS DE APOIO



Desenvolvimento 
Humano Organizacional
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Colaboradores

Fundação Unimed fechou o ano de 2021 com 95 colaboradores na área administrativa, o que 

representa um aumento de 18% em comparação com o fechamento de 2020.
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Dentro do Programa Capacitar – promovido pela área de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO) para contribuir com o aperfeiçoamento

profissional da equipe – foram criadas trilhas de capacitação e oferecidos cursos on-line, levando em consideração o perfil de cada colaborador, sua rotina de 

trabalho e as habilidades que ele precisa desenvolver. No total, foram realizadas 1665 horas de cursos de capacitação. Além dos treinamentos, 8 

colaboradores receberam bolsas para a realização de cursos de pós-graduação e 1 colaborador recebeu bolsa para curso de graduação.

O ProgramaAproximação foi realizado no segundo semestre do ano e teve como objetivos proporcionar aos colaboradores uma visão macro do negócio; 

estabelecer maior alinhamento entre as equipes; estimular o sentimento de empatia e senso de propriedade, uma vez que o colaborador que conhece mais

se envolve mais e fortalecer um clima organizacional leve e produtivo: maior aproximação entre os colaboradores, favorecendo o compartilhamento de 

informações, conhecimentos e valores dentro da empresa. Ao todo, 26 colaboradores participaram do projeto.

Treinamentos



No ano analisado, foram realizadas ações de engajamento, 

motivação e valorização dos colaboradores da Faculdade Unimed, 

incluindo diversas ações internas como o Dia das Mães, Dia dos 
Pais e Páscoa.

Devido ao avanço da pandemia de coronavírus, as ações ocorreram

de forma híbrida, com parte dos colaboradores participando online 

e outros presencialmente. Este formato semipresencial integrou as 

ações de prevenção vírus, juntamente com a adequação do 

ambiente físico, com instalação de divisórias de acrílico entre as 

mesas e distribuição de álcool gel, e orientações contínuas sobre as 

melhores formas de prevenção do vírus

79

Ações de integração
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A Faculdade Unimed aderiu ao SuperAPP, um projeto da Seguros Unimed que 

desenvolveu um aplicativo para uso de todas as cooperativas do Sistema. Como 

parte do programa, dentro do SuperApp haverá uma área dedicada à Faculdade 

Unimed que reunirá todas as informações e funções necessárias para que alunos e 

clientes possam assistir às aulas, realizar matrículas e renovar cursos, além de 

conhecer todo o portfólio da instituição.

O lançamento está previsto para 2022.

Tecnologia da Informação
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Como forma de modernizar ainda mais os serviços da Faculdade Unimed, passamos a 

participar da Jornada Para a Nuvem, um projeto nacional referente aos serviços de TI e 

Nuvem do Sistema Unimed.

O objetivo é substituir os data centers físicos, que hoje ficam no segundo andar da 

instituição, por versões totalmente digitais. Desta forma, os servidores passarão a operar

de maneira totalmente virtual e não estarão sujeitos a intempéries como quedas de 

energia. Isto trará uma maior integridade, estabilidade e segurança dos dados que ficam

nos servidores da Faculdade.

Agindo de maneira coordenada, todas as empresas nacionais do Sistema irão adotar um 

mesmo datacenter para hospedar todos os serviços. Entre as vantagens, estão o 

aumento do poder de negociação, barganha e atração dos melhores players em 

tecnologia da informação do mercado.

O projeto reforça o plano de integração do Sistema Unimed, trazendo uma maior 

aproximação entre os setores de TI das empresas do Sistema.

O projeto teve início em 2021 e tem previsão de ser finalizado ainda no primeiro 

semestre de 2022.

Jornada para a Nuvem



Administrativo
Gestão de Compras e Contratos

Em 2021 iniciou-se a implantação da área de compras. Com uma equipe centralizada para este fim, haverá uma maior eficiência nas compras de materiais e 

serviços, uma melhor gestão do volume de recursos do orçamento e maior qualidade na seleção de fornecedores. Como forma de aprimorar a gestão de 

contratos, foi implantada a assinatura digital. Com isso, será possível proporcionar maior organização dos contratos,  além de maior segurança e respaldo 

jurídico. A assinatura digital dos contratos proporcionará também a redução de custos e melhora a gestão do tempo.



RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS



Receitas
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No exercício de 2021, a Fundação Unimed obteve Receitas no valor de R$ 32.763.988,54. Um importante crescimento de 11,74% quando comparado ao exercício 

de 2020.

Assessorias

Cursos Livres

EAD

Mantenedor

Pós-graduação

Graduação Tecnológica

Projetos SESCOOP

Rec. Finan/Outros

2021 2020

%

Variação

Valor AcumuladoReceitas

7.561.024,76

2.002.095,43

1.878.047,47

3.994.403,05

12.291.561,46

210.251,42

4.293.157,87

533.447,08

5.051.552,38

1.416.288,07

1.180.587,45

3.955.030.072

12.621.666,92

239.463,09

4.173.423,53

683.720,91

49,68

41,36

59,08

0,99

-2,62

-12,2

2,87

-21,98

32.763.988,54 29.321.733,07 11,74
TOTAL DE RECEITAS



Evolução da Receita
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R$ 3.0 Mi

R$ 2.5 Mi

Média: 2.730,33 Mil

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

R$3.317,43 Mil

R$3.078,90 Mil

R$2.915,09 Mil

R$3.020,72 Mil

R$2.698,70 Mil

R$2.778,09 Mil

R$2.374,60 MilR$2.379,70 Mil

R$2.428,89 Mil

R$2.596,49 MilR$2.578,20 Mil

R$2.597,18 Mil
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A partir do segundo semestre de 2021, a Receita total teve um aumento considerável, demonstrando a evolução e performance da Fundação Unimed.

Destaque para os serviços:

• Assessorias: 167 novos projetos desenvolvidos.

• Cursos Livres (Curtas/Palestras e aperfeiçoamento): 171 turmas realizadas, o que representa um aumento de 41,36%;

• Educação a Distância: 235 projetos entregues, a receita total teve um crescimento de 59,08%.

• Pós-graduação: 49 novas turmas, sendo 23 turmas na modalidade aberta e 26 na modalidade in company.

• Graduação: ocorreu um incremento de 100 novos alunos em Gestão Hospitalar EAD e em Gestão de Cooperativas EAD.

Nos projetos em andamento do Sescoop houve um crescimento de 2,87%. Os seguintes cursos foram desenvolvidos em parceria com as Unimeds:

• Formação em Recursos Humanos em Atenção Primária à Saúde (APS) – 237 alunos matriculados;

• Modelo Grupo de Diagnósticos Relacionados (DRG) – 275 alunos matriculados;

• Saúde digital e informática aplicada à medicina e saúde – 119 alunos matriculados;

• Cursos Assistenciais – Atualização de 21 cursos;

• Programa Qualifica - 296 alunos matriculados;

• GRC – Uniodonto – Foram disponibilizadas 26 vagas para singulares Uniodonto com uma estimativa de 170 alunos beneficiados.



36,04

49,28

19,81

-32,39

40,89

-4,16

3.581.746,04

801.897,59

848.746,45

3.087.784,94

3.989.208,60

828.444,66

4.872.668,20

1.197.035,49

1.016.910,24

2.087.587,23

5.620.507,54

794.022,44

Custos
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No ano de 2021 os custos sobre todos os serviços apresentaram um aumento de 18,66% comparado ao ano de 2020.

Assessorias

Cursos Livres

EAD

Projetos SESCOOP

Pós-graduação

Graduação Tecnológica

2021 2020 Variação (%)

15.588.731,14 13.137.828,28 18,66
TOTAL DE CUSTOS

Custos
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• Em Assessoria e Cursos Livres observou-se um aumento de 36,04% e 49,28%, respectivamente, em virtude de maior concentração das vendas. O aumento foi 

referente aos honorários de assessores e docentes.

• Para os cursos em EAD o aumento do custo de 19,81% ocorreu devido a necessidade de gastos extras com novos acessos, contratação de terceirizados, 

programação, edição e disponibilização de aulas para suprir a demanda.

• Foi realizado um maior número de aulas de Pós-Graduação e, por isso, o custo dos honorários de docentes e coordenadores cresceram. A variação de Pós-

Graduação foi de 40,89%.

• Nos cursos de Graduação o impacto ocorreu devido a redução da Carga Horária dos professores. 



Despesas Operacionais
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As despesas operacionais apresentaram um aumento de 6,21%. As variações estão apresentadas abaixo em quadro comparativo entre 2021 x 2020.

110,61

60,15

-62,75

-16,92

-12,46

2,52

110,37

2.386.442,11

409.303,97

500.251,41

10.663.858,88

178.358,34

834.564,73

156.869,41

5.025.987,85

655.493,16

186.341,23

8.859.721,66

156.139,32

855.596,61

330.009,11

Administrativas

Comerciais

Financeiras

Pessoal

Tributárias

Amortização/Depreciação

Prov. Cred. Liq/Perdas

2021 2020 Variação (%)

16.069.288,94 15.129.648,85 6,21TOTAL DE DESPESAS

Despesas
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Ocorreu um aumento de 110,61% em 2021 em relação à 2020. Neste ano foram contratadas consultorias especializadas para dar suporte à gestão da 

Faculdade. Outro valor com impacto considerável foram os aluguéis da sede, reconhecidos de janeiro a dezembro de 2021.

Tiveram aumento de 60,15%. O maior impacto ocorreu nas despesas com Divulgações tendo em vista o retorno das atividades.

Despesas Administrativas

Despesas Comerciais

245,64

125.075,36

439.326,84

90.845,32

Eventos

Agência de publicidade

Divulgações (Comercial / Institucional)

Mensalidades/telefonias/correios/taxi

2021 2020 Variação (%)

655.493,16 409.303,97 60,15TOTAL DE DESPESAS COMERCIAIS

Despesas Comerciais

38.218,76

153.333,61

140.595,26

77.156,34

-99,36

-18,43

212,48

17,74



(89,08)

(43,09)

(36,49)

6,61

36.476,89

1.631,67

28.119,18

6.697,56

113.415,93

333.912,30

-

49.413,51

10.545,85

106.379,75
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Este grupo de despesas teve redução de cerca de 62,75%. A conta com maior variação a de “Descontos Concedidos”, com redução de 89,08%. Os acordos 

realizados com os alunos em 2021 não tiveram como critério a concessão de descontos. Outro impacto favorável foi a redução de juros bancários em 

decorrência da quitação dos empréstimos contratados junto aos bancos Itaú e Sicoob.

Despesas Financeiras

Descontos Concedidos

IRRF s/ Aplicação Financeira

Juros/Multas/IOF

Tarifas Bancárias

Tarifas de Cobrança e Redecard

2021 2020 Variação (%)

500.251,41 (62,75)TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Financeiras

186.341,23



Houve redução de 16,92%. Este impacto é devido à ausência de remuneração dos diretores a partir de abril de 2021. Encerramos o exercício com 93 

funcionários e estagiários, um acréscimo de 13,41% em relação a 2020, cujo quadro de colaboradores contava com 82 integrantes.
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Despesa Pessoal

2021 2020 Variação (%)

10.663.858,88 -16,92DESPESAS C/ PESSOAL

Despesas

8.859.721,66
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Redução de 12,46 % tendo em vista a diminuição das despesas de IPTU e as despesas de recredenciamento Institucional, na rubrica Outras Taxas, que não 

ocorreram em 2021.

Despesas Tributárias

4978,81

4671,74

-14,72

-96,48

24,36

8.608,59

3.601,23

92.305,67

1.026,36

50.597,47

169,50

75,47

108.242,10

29.185,96

40.685,31

Impostos Federais

Impostos Municipais

IPTU

Outras Taxas

PIS sobre Folha de Pagamento

2021 2020 Variação (%)

178.358,34 -12,46TOTAL DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Despesas Tributárias

156.139,32



Aumento de 2,52% em decorrência das novas aquisições de instalações, móveis, máquinas, equipamentos e softwares.
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Despesas com Amortização e Depreciação

2021 2020 Variação (%)

834.564,73 2,52AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO

Despesas

855.596,61



Aumento das perdas em 110,37%, devido ao elevado número de inadimplência em decorrência da situação pandêmica que vivenciamos. 

95

Despesas Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa

2021 2020 Variação (%)

156.869,41 110,37PROVISÃO CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

Despesas

330.009,11
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O superávit do exercício de 2021 foi de R$ 1.105.968,46, representando 3,38% da Receita total.

A Fundação Unimed apresentou uma liquidez corrente e geral maiores ao comparar com 2020, apresentando uma boa capacidade de pagamento em um curto 

e longo prazo.

2021 2020

1.105.968,46

3,38

1.054.255,94

3,60

Superávit do exercício

Margem Líquida

Análise

2021 2020

1,15

1,04

1,12

0,97

Liquidez Corrente

Liquidez Geral

Análise
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Análise de Liquidez

1.2

1.15

1.1

1.05

1

0.95

0.9

0.85

1.12

0.97

1.15

1.04

2020 2021

Liquidez Corrente

Liquidez Geral
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Nos últimos dois exercícios o patrimônio Social Líquido aumentou em 27,26%.

Patrimônio Social

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

100000

0

4.922.448,33

6.028.416,79

2020 2021
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Conclui-se que a Fundação Unimed apresentou um resultado favorável com a margem líquida de 3,38%. O crescimento da receita, a partir do segundo

semestre, foi significativo demonstrando evolução e crescimento no atendimento ao Sistema Unimed. Ademais, constatou-se uma boa capacidade de 

pagamento com índices de liquidez positivos. A Fundação Unimed promoveu o desenvolvimento de mais de 188.245 matrículas, além de prestar serviços para 

mais de 205 Unimeds. Este cenário evidencia e fortalece a missão da Fundação Unimed em promover o desenvolvimento de pessoas e instituições nas áreas

de saúde, gestão e cooperativismo por meio do ensino, assessoria, pesquisa e extensão.

Conclusão

A Fundação Unimed apresenta um cenário de crescimento econômico e financeiro para o próximo ano tendo como base seu planejamento estratégico. 

Integração, intercooperação, transformação e inovação são as palavras-chaves pilares para este novo momento da instituição.

Perspectivas e Planos da Administração para 
o Exercício Seguinte



PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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