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Palavra do Presidente

É

com satisfação que apresentamos o relatório social do ano
de 2015, elencando nossas realizações administrativas
e acadêmicas. Como já vem sendo apontado, atuando

igualitariamente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão,

Dauro Preixoto Aragão
Presidente FOA
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P

Palavra da Reitora

elo 4º ano consecutivo, o UniFOA conquistou a nota 4 no
Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação – MEC.
Esse resultado corrobora com nossas ações voltadas para

a educação de qualidade, colocando esta Instituição de ensino

continuamos no objetivo de manter a diversidade como marca e

no seleto grupo de 10% das melhores instituições de ensino do

desafio de um Centro Universitário moderno, atento às necessidades

país, sendo o 1º Centro Universitário do Estado do Rio de Janeiro.

da comunidade acadêmica e da região onde está inserido. Nosso

Demonstra também o alto grau de comprometimento de todos os

empenho maior está em garantir condições para a criação e

envolvidos no processo de formação de profissionais aptos para o

disseminação do conhecimento, estendendo os benefícios da

mercado de trabalho e para o atendimento das demandas sociais.

produção acadêmica e científica a um número cada vez maior de

Em consonância com as políticas públicas e com a missão da

pessoas. Para nós, educação, saúde, tecnologia, cultura, esporte

FOA/UniFOA, em 2015, o Centro Universitário de Volta Redonda

e lazer formam uma rede ampla, sem a qual não há como formar

enfatizou ainda mais suas ações em projetos de extensão que

para a vida. Assim, renovamos o compromisso de cada vez mais

contemplem temas extremamente relevantes para a sociedade

referenciar a Educação Superior desta IES, nos princípios de

como: responsabilidade social, diversidade, relações interétnicas,

sustentabilidade e responsabilidade social. Entendemos que esse

direitos humanos, acessibilidade, educação ambiental, entre

papel tem uma relevância especial em se tratando de uma fundação

outros. Apresentamos a seguir o Relatório Social 2015, em seu novo

e queremos exercê-lo em sua plenitude.

formato.

Claudia Yamada Utagawa
Reitora UniFOA

9

Responsabilidade
Social

Acessibilidade
A FOA/UniFOA é uma instituição que preza
pela comunidade onde está inserida. Sendo

A Fundação Oswaldo Aranha busca em sua política de acessibilidade

assim, as ações a serem tomadas que envolvem

superar ações discriminatórias e exclusão social. Sendo assim, a

terceiros foram organizadas com base na política

FOA/UniFOA investe em infraestrutura, equipamento e capacitação

de responsabilidade social da organização

de profissionais para melhor atenderem às demandas de portadores

estabelecida pelo Programa de Desenvolvimento

de necessidades especiais. As ações incluem organização dos

Institucional – PDI.

ambientes de aprendizagem, provimento de intérprete de LIBRAS,

No ano de 2015, a IES teve como objetivo

aquisição de recursos e materiais e melhorias arquitetônicas.

a promoção da inclusão social, do
desenvolvimento econômico e social,
assim como buscou defender o meio
ambiente e a disseminação da cultura.
Com base nesses pilares, a extensão
universitária da FOA/UniFOA elaborou este
Relatório de Responsabilidade Social, para
tornar públicas as ações desenvolvidas
pelo centro universitário que dizem

Visando melhorias na estrutura do Centro Universitário, 12 obras de

Tendo a preocupação de atender às regulamentações legais

sinalização tátil e visual foram realizadas em três campi: Aterrado,

que enfatizam a oferta de uma educação de qualidade para

João Pessoa Fagundes - Tangerinal e Olezio Galotti - Três Poços.

todos, o centro universitário vem criando possibilidades

Também foram instaladas rampas de acesso com corrimãos nas

de acesso e inclusão, pois preza pela segurança e pela

dependências do campus Olezio Galotti, pensadas para garantir

autonomia de todos. Em 2015, a instituição contava com

locomoção e segurança das pessoas. Os sanitários desse mesmo

61 discentes com alterações de saúde ou necessidades

campus também passaram por melhorias com instalação de

educacionais especiais.

lavatórios acessíveis e barras de apoio nos banheiros.

respeito à sociedade com a qual se
relaciona de forma direta ou indireta.
10
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Desenvolvimento
Econômico e Social

Bolsas

Consciente de sua responsabilidade para

Setor Pedagógico Institucional/Núcleo de Apoio ao Docente e Discente:

o desenvolvimento local, a FOA/UniFOA

núcleo formado por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos e assistentes sociais.

busca criar condições que favoreçam o

Esse setor é responsável por oferecer apoio a estudantes e professores, além de

crescimento pessoal e profissional das

participar da implementação de ações acadêmicas em prol do seu público-alvo.

pessoas. Sendo assim, a instituição
investe em benefícios e incentivos
para quem esteja ligado a ela direta ou
indiretamente.

Ações
Recepção de alunos novatos e familiares

Participantes
1935

Orientação profissional

140

Programa de apoio à aprendizagem

213

Encontro de docentes

413

Espaço do Saber Discente

32.398

Espaço do Saber Docente

875

Total

35.974

A FOA/UniFOA oferece, anualmente,

Monitoria: programa oferecido aos alunos que desejam desenvolver atividades docentes. Eles

auxílio financeiro, como os descritos

podem se inscrever para concorrerem às Bolsas de Monitoria, disponíveis em todos os cursos.

a seguir:

Bolsa de Extensão (PIBEX): destinada a professores e alunos da graduação, é um estímulo

Bolsa

ao desenvolvimento de projetos e atividades extensionistas que dinamizem a cultura, a produção e a

Docente

Discente

Monitoria

-

70

PIBEX

-

31

PIBIC/PIBIT ¹

5

5

objetivo estimular o interesse dos alunos sobre pesquisa. A bolsa pode ser concedida, dependendo da

PIBIC/PIBIT ²

181

307

qualidade/impacto dos trabalhos e dos currículos dos docentes e discentes envolvidos. A FOA/UniFOA

-

668

encoraja a busca de recursos em órgãos como Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

FAAC
1- CNPQ
2- UniFOA

difusão de conhecimentos relacionados à área de formação acadêmica dos contemplados.

Bolsa de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica (PIBIC/PIBIT): tem como

e Tecnológico - CNPq e Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro - Faperj, que fomentam a iniciação científica no país.

Bolsa FAAC - Fundo de Amparo ao Aluno Carente: oferece bolsas de estudo aos alunos
com maiores dificuldades financeiras, por meio de um processo de seleção baseado no levantamento
socioeconômico.

Descontos nas mensalidades: outras formas de auxílio são oferecidas, como o desconto
por convênio, destinado a alunos de instituições parceiras e dependentes; e o desconto para egressos,
oferecido a ex-alunos da instituição, para cursos de extensão, graduação e pós-graduação.
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Benefícios

Práticas Sociais

Seguro Educacional: pensando na garantia de continuidade dos estudos de seus alunos com tranquilidade, a FOA/UniFOA possui o Seguro
Educacional. No caso de morte ou invalidez permanente do responsável financeiro, o estudante tem a cobertura de todas as mensalidades até a

Escritório da Cidadania: unindo a prática das atividades acadêmicas com o auxílio à comunidade carente, o espaço realiza atendimentos
gratuitos à população. É também uma forma de aproximar o estudante da realidade profissional, pois graduandos dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Gestão de Recursos Humanos, Serviço Social participam ativamente dos atendimentos. O Escritório é dividido em quatro Núcleos de

conclusão do curso e se o responsável financeiro for demitido, o seguro cobre até três mensalidades.

Práticas Profissionais:

Transporte Gratuito: mais uma vantagem oferecida aos alunos, o serviço conta com 18 horários disponíveis. Sem qualquer custo adicional,
é possível fazer uso dos ônibus disponibilizados em quatro pontos de saída com destino ao Campus Olézio Galotti, em Três Poços. Ao longo do

NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas

ano, os alunos utilizaram o transporte numa quantidade equivalente a 220.286 viagens ida e volta.

NSS - Núcleo de Serviço Social

Clube FOA:

espaço idealizado de forma a minimizar o tempo ocioso dos alunos, por meio de atividades físicas, que também é aberto a

funcionários e professores. A ideia de promover a saúde envolve também os cursos de Educação Física, realizando avaliações funcionais. A
comunidade externa também pode se beneficiar das vantagens oferecidas pelo Clube FOA.

Modalidade
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Comunidade Comunidade Interna:
Funcionários
Alunos
Externa

Musculação
Hidroginástica
Natação
Zumba
Ginástica

0
154
144
2
0

179
3
3
35
9

291
0
16
9
0

Total

300

229

316

NPH - Núcleo de Práticas Humanas
NADAC - Núcleo de Primeiro Atendimento, Autuação
e Citação dos Juizados Especiais e Civis

Atendimentos do Escritório da Cidadania
Núcleo

Total de Atendimentos

NPJ

1.335

NSS

14

NHP

906

NADAC

4.741

Total

6.996

Sopa Fraterna: desde 2008 , a instituição colabora com o Centro Espírita a Caminho da Luz na aquisição de mantimentos utilizados na sopa. O
alimento é preparado e distribuído aos necessitados nas noites de quinta-feira. Estudantes e professores também podem realizar inscrição na PróReitoria de Extensão para ajudar como voluntários.

Beneficiário da Justiça: em 2005 , a FOA/UniFOA firmou um convênio com Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para receber beneficiários da
justiça. Um beneficiário da justiça é uma pessoa que cometeu um delito leve e tem a oportunidade de cumprir a pena em liberdade caso preste serviço
voluntário em uma organização. Até o ano de 2015, o centro universitário recebeu 46 beneficiários, favorecendo a reintegração dessas pessoas.
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Cultura

Defesa do
Meio Ambiente
Tendo em vista a importância da

Memória e Patrimônio Cultural: a FOA/UniFOA estimula a realização de ações referentes

realização de atividades culturais,

à cultura nas áreas da memória, do patrimônio e da sociedade. São valorizadas atividades de artes

Através de suas ações, a FOA/UniFOA busca

Sala Verde:

espaço destinado a ser um centro de informações e formação

artísticas e de lazer, a FOA/UniFOA

plásticas, fotografia, cinema e vídeo, música, dança e teatro, sendo um dos destaques o Musical da

promover a defesa o meio ambiente, realizando

ambiental, além de poder desenvolver atividades como cursos, palestras, oficinas,

busca incentivar a realização de

Comunicação, realizado anualmente, desde 2011. Já o Museu Dr Herberto Pinto Tavares, que conta

atividades voltadas para a conscientização e

reuniões e campanhas. A Sala Verde é um projeto do Ministério do Meio Ambiente

eventos nesse contexto.

com um acervo de 516 peças, representou a instituição na 13ª Semana Nacional do Museu e recebeu

empregando práticas sustentáveis no cotidiano

e desde sua inauguração, em 2014, vem realizando diversas ações voltadas para a

257 visitantes. Assim como essas ações, são realizados festivais, projetos e eventos que dão valor

da instituição.

comunidade externa e interna.

à cultura, ao lazer e às atividades artísticas. A instituição também procura dar suporte às atividades

Agenda de Meio Ambiente: site criado com o objetivo de ser um ambiente

culturais desenvolvidas por outros estabelecimentos, seja por meio de patrocínio, parceria, apoio ou

que sintetize informações acerca de Meio Ambiente, Direitos Humanos, Educação

promoção.

Ambiental, Responsabilidade Socioambiental e Valores Culturais e Cidadania.
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Projetos ambientais: tendo em vista as recorrentes mudanças ambientais

Eventos Científicos e de Extensão Universitária: a instituição incentiva a participação

que o planeta vem sofrendo, a FOA/UniFOA investe em projetos que buscam

de professores e alunos em eventos técnico-científicos do próprio Centro Universitário ou de outras

minimizar os impactos causados pelas ações humanas no meio ambiente.

instituições. Em 2015, foram realizados 19 seminários, 9 simpósios e 64 congressos, que contaram

Dentre as propostas para o meio ambiente, destacam-se o projeto de avaliação

com a participação de 214 docentes e mais de 744 discentes. A IES também realiza seus próprios

da qualidade da água de minas do município de Pinheiral e a elaboração de um

eventos de caráter cultural e recreativo, de forma a envolver a comunidade externa e interna em prol

sistema de aquecimento solar de água e tratamento de esgoto, em uma creche,

da qualidade de vida. Dentre eles, destacam-se o UniFOA de Portas Abertas, uma atividade voltada

também no município de Pinheiral.

aos alunos do ensino médio, que visa contribuir com a escolha profissional dos estudantes.
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Conhecimento
e educação

Graduação: os cursos de graduação do UniFOA, estão divididos entre as três grandes áreas: Ciências Biológicas e da
Saúde; Tecnologia e Engenharias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. São oferecidos 22 cursos nas modalidades

Por ser um centro universitário, o UniFOA apresenta um
cuidado acerca do conhecimento, seja com sua produção,
sistematização ou difusão. É com base no comportamento
ético e participativo dos processos de transformação social
que a organização é pautada, buscando fazer com que os
benefícios da ciência e as potencialidades existentes na
instituição possam contribuir positivamente com as questões
sociais.
O processo de formação de profissionais não poderia ter
outro foco senão a de qualificação de pessoas conscientes
de seu compromisso para com a sociedade. Isso é feito por
meio do desenvolvimento da iniciação científica, da difusão
de conhecimentos e da inserção na realidade regional e
comunitária. Sendo assim, o UniFOA oferece 48 oportunidades
de ensino distribuídas em seus cursos de graduação e pós18

graduação lato e stricto sensu.

Bacharelado, Licenciatura e Graduação Tecnológica, além de diversos cursos de especialização lato sensu. Esta estrutura
foi pensada de modo a promover ações que integram os processos de ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar o
estudante para o pleno exercício profissional e da cidadania. Neste ano, 6.672 pessoas buscaram uma qualificação ao
iniciarem cursos de graduação no UniFOA. No mesmo ano, a instituição formou 950 novos profissionais para serem
inseridos no mercado de trabalho, totalizando mais de 25 mil egressos.

Especialização (Lato Sensu):

a especialização tem como objetivo agregar conhecimento à formação do

profissional, visando atender à necessidade de capacitação continuada e às demandas da sociedade. Estão disponíveis
26 cursos de pós-graduação Latu Sensu divididos entre as áreas: Ciências Biológicas e da Saúde; Engenharia e Tecnologia;
Humanas e Sociais Aplicadas. Ao longo do ano, 69 profissionais se tornaram especialistas em uma área por meio do
Programa de Especialização do UniFOA, e 548 ingressaram nos cursos de especialização oferecidos.

Mestrado (Stricto Sensu): o programa de mestrado oferece os Cursos Stricto Sensu de Mestrado Profissional
em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) e Mestrado Profissional em Materiais (MEMAT), ambos
devidamente recomendados e reconhecidos pela CAPES. Durante este ano, 13 profissionais foram qualificados com o
título de mestre, e 37 se inscreveram nos cursos, buscando essa titulação.
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Educação e
Comunidade
A FOA/UniFOA busca aproximar a comunidade externa de suas
ações, produções e atividades, ressaltando assim o compromisso

Biblioteca

O acervo engloba as três áreas do conhecimento e conta com

Ações
Empréstimo realizados

107.790

76.852 livros, 30.909 periódicos e 5.825 doações, incluindo
monografias e livros doados, além de possuir 2.384 mídias

Fichas caltalográficas elaboradas

166

Livros restaurados

401

digitais, disponíveis na biblioteca virtual. Como a instituição

realizações que possam envolver terceiros, contribuindo direta

Atendimento de malote

673

preza pela difusão do conhecimento, a FOA/UniFOA possibilita

e indiretamente com o crescimento pessoal e profissional dos

Exemplares adquiridos

7.416

que a comunidade externa tenha acesso às suas bibliotecas

56

distribuídas em cinco campi. Por meio do sistema on-line,

social por ele firmado. Para tanto, o centro universitário preza por

indivíduos, assim como seu bem-estar.

Assinatruas de periódicos

Por meio de publicações e empréstimos, a instituição

as pessoas podem realizar consultas sobre exemplares

torna acessível a busca pelo conhecimento, assim como

disponíveis, assuntos e autores. Com o objetivo de viabilizar

possibilita a participação em suas atividades

acesso a todos, as bibliotecas da FOA/UniFOA possuem

extensionistas. O centro universitário também

equipamentos com recursos audiovisuais capazes de imprimir

assume o compromisso de auxiliar na

conteúdo em Braille. A comunidade interna tem a oportunidade

inserção de profissionais bem qualificados

de realizar empréstimo de livros, fazer reservas e contar com o

no mercado de trabalho. Além disso,

serviço de malote, que entrega os exemplares selecionados no

diversos atendimentos voltados para

campus escolhido pela pessoa.

a área da saúde são prestados à
comunidade, com a contribuição de
professores e alunos.
20
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Pesquisa

Editora

A instituição conta com um Núcleo de Pesquisa –

Programa de Iniciação Científica – PIC:

NUPE, responsável pelo registro e desenvolvimento

completa formação acadêmica é incentivado pela FOA/UniFOA.

de projetos de pesquisa e publicação de artigos

por ser essencial para a

Com o intuito de levar conhecimento e entretenimento
à comunidade, a instituição possui uma editora própria,

Comitês de ética: o Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA visa regularizar

desde 2006. A Editora FOA é responsável por duas revistas

objetivos o incentivo aos Programas de Iniciação

os procedimentos experimentais envolvendo animais, enquanto o Comitê de Ética

institucionais: Cadernos FOA e Práxis, ambas com registro

Científica – PIC, o NUPE possui dois comitês de

em Pesquisa em Seres Humanos – CoEPS analisa trabalhos desenvolvidos na

ISSN, ambas com cerfificação Qualis “B”, da Capes.

ética que analisam e discutem pesquisas que

FOA/UniFOA e em outras instituições, sendo um instrumento de controle nas

envolvam seres humanos e animais.

pesquisas que envolvem pessoas.

desenvolvidos pela academia. Tendo como um dos

Publicações em 2015

Indicadores de PIC
Projetos Desenvolvidos

154

Discentes Participantes

307

Docentes Participantes

171

Indicadores dos Comitês de Ética

22

Projetos

CEUA

CoEPS

Avaliados

307

177

Aprovados

171

113

Cadernos UniFOA
- Edições

3

A Revista Cadernos UniFOA publica não só trabalhos científicos de diversas

- Edições Especiais

2

regiões do Brasil, mas também de pesquisadores de universidades
estrangeiras e, ao todo, já foram publicados mais de 250 trabalhos

Revista Práxis
- Edições

2

inéditos. Em 2014, a Editora passou a produzir também e-books que

- Edições Especiais

1

podem ser visualizados em smartphones, tablets e computadores, sempre

Livros Manuais e Apostilas ISBN

20

atenta em cumprir com o seu papel de contribuir para a disseminação do

Anais de Eventos ISBN

8

conhecimento acadêmico, integrando inovação e tecnologia.
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Centro de
Ciências da Saúde

Centro Integrado de Saúde: abrange os cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição
e presta atendimento nas áreas de oftalmologia, otorrinolaringologia, ginecologia, pediatria,

Busca ser um espaço que proporciona
prática profissional aos estudantes da
área da saúde, assim como visa prestar

obstetrícia, clínica médica, geriatria, cardiologia, dermatologia, pneumologia, gastroenterologia,
nefrologia e psiquiatria. O atendimento nutricional é feito de forma individualizada com plano
dietético que respeite as características culturais, emocionais e psicológicas do paciente.

atendimento à população, no que se

Centro Integrado de Odontologia: com supervisão dos professores, os estudantes

refere à aplicação de recursos e técnicas

do curso atendem nas especialidades de endodontia, cirurgia oral, odontologia estética,

terapêuticas. É formado pelos Centros

dentística, odontopediatria, ortodontia, periodontia, diagnóstico bucal, prótese odontológica,

Integrados de Saúde, de Odontologia e de

radiologia e semiologia.

Fisioterapia.

Centro Integrado de Fisioterapia: possui um convênio com a Prefeitura Municipal
de Volta Redonda para acompanhamento de pacientes da rede pública que precisam de
tratamento fisioterapêutico. Os principais serviços oferecidos são: pilates, fisioterapia
dermatofuncional, tratamentos corporais e faciais, fisioterapia cardiorespiratória, hidroterapia,
fisioterapia traumato-ortopédica funcional e reumatológica e fisioterapia neurofuncional.

Prevenção e Atenção à Saúde
Local
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Extensão
Universitária

Atendimentos Prestados

População
Atendida

Professores

É um processo acadêmico indispensável na formação do estudante e tem como proposta o
desenvolvimento de ações e políticas educacionais que promovam maior integração com os
setores da sociedade. Através de projetos, cursos e eventos, a extensão estabelece ações em quatro
programas institucionais:

Indicadores de Extensão
Programas

Participantes
(Estimado)

Ações

Professores

Alunos

Ciência Tecnologia e Comunicação

21

65

97

500

Educação, Cidadania, Cultura e Esporte

25

53

855

3.083

Gestão Ambiental e Relações Insitutcionais

10

26

21

1.527

Prevenção Atenção à Saúde

15

20

277

2.488

Total

71

164

1.250

7.598

A participação da FOA em ações de caráter social desenvolvidas pelo UniFOA em benefício da comunidade

Alunos

Consultas
Realizadas

Anexo Hosp. São João Batista

19.861

Centro Integrado da Saúde

40

1.737

8.053

Ambulatório Escola - Retiro

44.675

Centro Integrado de Odontologia

48

666

14.132

Total

64.536

Centro Integrado de Fisioterapia

9

35

4.074

acadêmica e comunidade externa fez com que a instituição recebesse da Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior o relevante selo de IES Socialmente Responsável. Esse é um reconhecimento da prática de um ensino
responsável e do trabalho desenvolvido em prol de um futuro melhor para a sociedade. O primeiro selo recebido foi em
2008 e, desde então, de forma consecutiva, a instituição conquista a renovação dessa certificação.

25

Setor responsável por estreitar as relações

Central de Estágios:

entre instituição, alunos e empresas públicas

oportunidade de estagiar em empresas públicas

e privadas da região. O programa estabelece

e privadas da região conveniadas à FOA/UniFOA.

convênios de descontos e estágio, cursos de

Além disso, pode realizar um estágio interno em

capacitação, seminários, simpósios e presta

um dos campi do UniFOA, sendo possível receber

consultorias. Além disso, estabelece uma

uma ajuda de custo.

* Divulgação

Programa de Ação
Empresarial
o estudante tem a

conexão entre os graduandos e as vagas de
emprego e estágio disponibilizadas pelas

Alunos Estagiando em 2015

instituições parceiras. Em 2015, a FOA/UniFOA

Estágios Obrigatórios

667

estabeleceu parcerias com mais 83 empresas

Estágios não Obrigatórios

223

Total

890

e passou a possuir 1.035 convênios, que
abrangem prestadoras de serviço, propostas
de desconto e ofertas de vagas. A Ação
Empresarial também conta com um Programa
de Acompanhamento de Egressos, com 1.498
pessoas cadastradas. Através desse programa,
procura-se entender as demandas de mercado e
aprimorar o ensino acadêmico.
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VR Empresa Júnior:

reúne estudantes de todos os cursos de graduação

oferecidos pelo centro universitário para compor seu Banco de Consultores
Juniores. É uma das principais pontes entre os graduandos e as empresas da região

Alunos no Musical
“Tá Rindo de Quê?”

e já prestou serviços para diversas instituições. Durante o ano, a VR Empresa Júnior
desenvolveu quatro projetos, envolvendo dez estudantes e quatro professores.
Clube FOA

Centro Integrado
de Odontologia

Fauna e Flora
do Campus
Olezio Gallotti
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Volta Redonda - RJ
Campi Universitários
Olezio Galotti (Sede): Av. Paulo Erlei Abrantes, nº 1325, Três Poços - Tel.: (24) 3340-8400 / 3340-8404
Aterrado: Av. Lucas Evangelista, nº 862, Aterrado - Tel.: (24) 3338-2764 / 3338-2925
João Pessoa Fagundes - Tangerinal: Rua 28, nº 619, Tangerinal - Tel.: (24) 3348-1441
Colina (anexo ao Hosp. S. João Batista: Rua Nossa Senhora das Graças, 273, Colina - Tel.: (24) 3340-8437
José Vinciprova - Vila Santa Cecília: Rua 23-B, 39, Vila Santa Cecília - Tel.: (24) 3348-5991
Leonardo Mollica - Retiro: Av. Jaraguá, 1048, Retiro - Tel.: (24) 3344-1850
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