
TIMES IMPACT RANKINGS – 2020

SDG 3 - Good Health and Wellbeing / Saúde e Bem Estar
3.2 Number of students graduating in health professions

3.2.1 Number of graduates (Headcount) / Número de fomandos (Total)

OK
FTE =  5.114

Para o THE Impact Rankings consideramos NUMBER OF GRADUATES os seguintes níveis:
- Graduação (Bacharelado/Licenciatura e Tecnologia)
- Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado)
- Pos-Graduação Lato Sensu não foi incluída, pois entendemos que não faria sentido.

FONTE: S-Integra / Restritos PRDU / Formados na Graduação por Unidade - 2019
S-Integra / Restritos PRDU / Formados no Mestrado por Unidade - 2019
S-Integra / Restritos PRDU / Formados no Doutorado por Programa - 2019

Ou
Anuário Estatístico/Tabela 1.4 – Indicadores Gerais das Unidades de Ensino em 2019.

https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf
https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf
https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf


3.2.2 Number of graduates in health professions (Headcount)/ Número de estudantes formados em profissões
de saúde (Total)

OK
HEAD COUNT = 996

FONTE: S-Integra / Restritos PRDU / Formados na Graduação por Unidade - 2019
S-Integra / Restritos PRDU / Formados no Mestrado por Unidade - 2019
S-Integra / Restritos PRDU / Formados no Doutorado por Programa - 2019

Ou
Anuário Estatístico/Tabela 1.4 – Indicadores Gerais das Unidades de Ensino em 2019.

CONSIDERAR AS UNIDADES: FCF / FCM / FEF / FOP

3.3Colaborations and health services / Colaborações e serviços de saúde

3.3.1 Does your university as a body have current collaborations with local or global health institutions to
improve health & wellbeing outcomes? / A universidade, como órgão, tem colaborado atualmente com
instituições de saúde locais ou globais para melhorar os resultados da saúde & bem-estar?

https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf
https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf
https://www.siarh.unicamp.br/indicadores/gerencial/View_PRDU.jsf


Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X local collaborations
X national collaborations
X global collaborations

1-) FONTE: HCF/site – Atendimento SUS
https://hc.unicamp.br/especialidades/#:~:text=Considerado%20um%20hospital%20de%20grande,de%20impost
os%20e%20contribuições%20sociais

2-) FONTE: Rede RUTE – HES/site
http://www.hes.unicamp.br/index.php/ensino-e-pesquisa/rede-rute/

3-) FONTE: FCM/site - Estágio no Centro Infantil Boldrini
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/liga-de-oncologia/atividades-da-liga/ensino/estagio-no-centro-infantil-boldrini

FONTES NÃO USADAS
4-) FONTE: RNP/site - Rede Universitária de Telemedicina chega ao Hospital Estadual Sumaré
https://www.rnp.br/noticias/rede-universitaria-de-telemedicina-chega-ao-hospital-estadual-sumare

5-) FONTE: Notícias Unicamp/site - Pesquisa feita em colaboração por Unicamp e USP resulta em produto inovador para
tratamento odontológico
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/11/06/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-unicamp-e-
usp-resulta-em-produto-inovador

ou

5-) FONTE: Acadêmia Brasileira de Ciências/site
http://www.abc.org.br/2019/11/05/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-usp-e-unicamp-resulta-em-produto-inova
dor-para-tratamento-odontologico/

6-) FONTE: Notícias Unicamp/site – Autor: Patrícia Lauretti - Pobreza no Brasil será pesquisada em colaboração com
britânicos da Universidade de Cardiff
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/02/08/pobreza-no-brasil-sera-pesquisada-em-colaboracao-com-
britanicos-da-universidade

3.3.2 Does your university as a body deliver outreach programmes and projects in the local community
(which can include student volunteering programmes) to improve or promote health & wellbeing
including hygiene, nutrition, family planning, sports, exercise, aging well, and other health and

https://hc.unicamp.br/especialidades/#:~:text=Considerado%20um%20hospital%20de%20grande,de%20impostos%20e%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20sociais
https://hc.unicamp.br/especialidades/#:~:text=Considerado%20um%20hospital%20de%20grande,de%20impostos%20e%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20sociais
http://www.hes.unicamp.br/index.php/ensino-e-pesquisa/rede-rute/
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/liga-de-oncologia/atividades-da-liga/ensino/estagio-no-centro-infantil-boldrini
https://www.rnp.br/noticias/rede-universitaria-de-telemedicina-chega-ao-hospital-estadual-sumare
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/11/06/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-unicamp-e-usp-resulta-em-produto-inovador
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/11/06/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-unicamp-e-usp-resulta-em-produto-inovador
http://www.abc.org.br/2019/11/05/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-usp-e-unicamp-resulta-em-produto-inovador-para-tratamento-odontologico/
http://www.abc.org.br/2019/11/05/pesquisa-feita-em-colaboracao-por-usp-e-unicamp-resulta-em-produto-inovador-para-tratamento-odontologico/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/02/08/pobreza-no-brasil-sera-pesquisada-em-colaboracao-com-britanicos-da-universidade
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/02/08/pobreza-no-brasil-sera-pesquisada-em-colaboracao-com-britanicos-da-universidade


wellbeing related topics? / A universidade, como órgão, oferece programas e projetos de extensão na
comunidade local (que podem incluir programas de voluntariado de estudantes) para melhorar ou
promover a saúde e o bem-estar, incluindo higiene, nutrição, planejamento familiar, esportes, exercício,
envelhecimento e outros tópicos relacionados a formas de saúde e bem-estar?

Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X as part of an ongoing programme

1-) FONTE: Anuário Estatístico2020 - Tabela 6.17 – Diretoria de Extensão - Programa UniversIDADE EM
2019 – página 127
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf

2-) FONTE: Ambulatório de Planejamento Familiar procura as últimas 12 mulheres voluntárias para pesquisa com
contraceptivo
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/03/21/ambulatorio-de-planejamento-familiar-procura-ultimas-1
2-mulheres-voluntarias

3-) Atividades de Extensão - FEF
https://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/eventos

FONTES NÃO USADAS
4-) FONTE: CECOM/site - Programa Mexa-se
https://www.cecom.unicamp.br/mexa-se/

5-) FONTE: FEF/site - Atividades de Extensão
https://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas

6-) FONTE: Anuário Estatístico 2020 – Tabela 15.10 – Procedimentos – página 291
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf

7-) FONTE: Anuário Estatístico 2020 – Tabela 6.3 – página 114
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf

8-) FONTE: CECOM/site – tópico Grupos e Programas
https://www.cecom.unicamp.br/grupos-e-programas/

9-) FONTE: Programa UniversIDADE/site - Atividades socioeducativas e socioculturais desenvolvidas pelo
programa UniversIDADE
https://www.programa-universidade.unicamp.br/assets/docs/universidade/REGIMENTO%20INTERNO_%20I
DADE_.pdf

https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/03/21/ambulatorio-de-planejamento-familiar-procura-ultimas-12-mulheres-voluntarias
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/03/21/ambulatorio-de-planejamento-familiar-procura-ultimas-12-mulheres-voluntarias
https://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/eventos
https://www.cecom.unicamp.br/mexa-se/
https://www.fef.unicamp.br/fef/extensao/atividadesfisicas
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.cecom.unicamp.br/grupos-e-programas/
https://www.programa-universidade.unicamp.br/assets/docs/universidade/REGIMENTO%20INTERNO_%20IDADE_.pdf
https://www.programa-universidade.unicamp.br/assets/docs/universidade/REGIMENTO%20INTERNO_%20IDADE_.pdf


3.3.3 Does your university as a body share sports facilities with the local community, for instance with local
schools or with the general public? / A universidade, como órgão, compartilha instalações esportivas
com a comunidade local, por exemplo, com escolas locais ou com o público em geral?

Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X with free access

1-) FONTE: FEF/site - Infraestrutura física da FEF pode ser utilizada pela comunidade da Unicamp
https://www.fef.unicamp.br/fef/infraestrutura/instalacoes

2-) FONTE: Secretaria de Administração Regional (SAR) - Reserva da Quadra e Campo de Futebol – Campi Limeira
https://www.sar.unicamp.br/quadra_campo

3-) FONTE: Anuário Estatístico 2020 –Tabela 6.3 – Diretoria de Cultura – Centro de Convenções e Ginásio
Multidisciplinar - 2010 A 2019 – página 114
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf

FONTES NÃO USADAS
4-) FONTE: FOP/site - Campi Piracicaba/Associação Atlética – Campi Piracicaba
https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/home-atletica.html

3.3.4 Does your university as a body provide students access to sexual and reproductive health-care services
including information and education services? / A universidade, como órgão, fornece acesso dos
estudantes a serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo serviços de informação e educação?

Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X free

1-) FONTE: CECOM/site - Resultado da Campanha FIQUE SABENDO 2019
https://www.cecom.unicamp.br/resultado-da-campanha-fique-sabendo-2019/

https://www.fef.unicamp.br/fef/infraestrutura/instalacoes
https://www.sar.unicamp.br/quadra_campo
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.fop.unicamp.br/index.php/pt-br/home-atletica.html
https://www.cecom.unicamp.br/resultado-da-campanha-fique-sabendo-2019/


2-) Grupos Educativos e Preventivos Gestantes
https://www.cecom.unicamp.br/grupo-de-gestantes/

3-) FONTE: CECOM/site - CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento
https://www.cecom.unicamp.br/cta/

FONTES NÃO USADAS
4-) FONTE: CECOM/site – tópico Grupos e Programas
https://www.cecom.unicamp.br/grupos-e-programas/

5-) FONTE: CECOM/site  – Cuidando da Saúde na Quarentena
https://www.cecom.unicamp.br/cuidando-da-saude-na-quarentena/

1-) FONTE: CECOM/site - CAMPANHA FIQUE SABENDO 2019
https://www.cecom.unicamp.br/campanha-fique-sabendo-2019/

3.3.5 Does your university as a body provide students and staff with access to free mental health support? / A
universidade, como um órgão, fornece aos alunos e funcionários acesso gratuito e apoio à saúde
mental?

Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X free

1-) FONTE: CECOM/site – Saúde Mental – público: funcionários, docentes, aprimorandos, estagiários,
patrulheiros e alunos dos colégios técnicos COTUCA e COTIL
https://www.cecom.unicamp.br/saude-mental/

2-) FONTE: SAE/site - Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante (SAPPE/PRG) - página
40
https://www.sae.unicamp.br/portal/images/guia_boas_praticas_univesidade_2020.pdf

3-) FONTE: Anuário Estatístico 2020 – Tabela 9.16 Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao
Estudante
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf

FONTES NÃO USADAS
4-) FONTE: SAE/site - Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante (SAPPE/PRG) - página
40
https://www.sae.unicamp.br/portal/images/guia_boas_praticas_univesidade_2020.pdf

https://www.cecom.unicamp.br/grupo-de-gestantes/
https://www.cecom.unicamp.br/cta/
https://www.cecom.unicamp.br/grupos-e-programas/
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https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.sae.unicamp.br/portal/images/guia_boas_praticas_univesidade_2020.pdf


5-) FONTE: FCM/site - Grapeme - Grupo de apoio ao estudante
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/graduacao/grapeme

6-) FONTE: FT/site - SAPPE - Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante – Campi:
Limeira
https://www.ft.unicamp.br/pt-br/sae/sappe

7-) FONTE: PRG/site
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/

8-) FONTE: Notícias Unicamp - 2020 - SAPPE lança novo canal de comunicação com usuários
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/10/15/sappe-lanca-novo-canal-de-comunicacao-com-usuarios

9-) FONTE: Notícias Unicamp - 2020 - Impactos do isolamento social na saúde mental
https://www.youtube.com/watch?v=vywrJ02hlF0&feature=emb_title

3.3.6 Does your university as a body have a 'smoke-free' policy? / A universidade, como órgão, tem uma
política de 'proibido fumar'

Evidências: (podemos anexar no máximo 3 evidências, como documentos de política, relatórios, materiais de
publicidade, guias, cronograma de serviços ou similares)
YES
X smoking in designated areas

1-) Fonte: Procuradoria Geral (PG) - Resolução GR-043/2006, de 28/08/2006 - Dispõe sobre a Implantação de
Áreas Livres de Tabaco na Universidade.
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427

2-) Fonte: CECOM/site - Ambiente Livre de Tabaco solicitar Uberdan acertar links
https://vivamais.cecom.unicamp.br/ambiente-livre-de-tabaco/

3-) Fonte: Cartilha do Ingressante – página 6
http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/produtos-e-servicos/cartilha_ingresso_eletronica.pdf

4-) Fonte: Unicamp/site - Tabagismo, ciência, língua, ideologia e omissão
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/tabagismo-ciencia-lingua-ideologia-e-omissao

3.3.7 Policy created (yyyy) / Política criada (aaaa)

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/graduacao/grapeme
https://www.ft.unicamp.br/pt-br/sae/sappe
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/10/15/sappe-lanca-novo-canal-de-comunicacao-com-usuarios
https://www.youtube.com/watch?v=vywrJ02hlF0&feature=emb_title
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427
https://vivamais.cecom.unicamp.br/ambiente-livre-de-tabaco/
http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/produtos-e-servicos/cartilha_ingresso_eletronica.pdf
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/peter-schulz/tabagismo-ciencia-lingua-ideologia-e-omissao


2006

1-) Fonte: Procuradoria Geral (PG) - Resolução GR-043/2006, de 28/08/2006 - Dispõe sobre a Implantação de
Áreas Livres de Tabaco na Universidade.
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427

3.3.8 Policy reviewed (yyyy) / Política revisada (aaaa)

2006

1-) Fonte: Procuradoria Geral (PG) - Resolução GR-043/2006, de 28/08/2006 - Dispõe sobre a Implantação de
Áreas Livres de Tabaco na Universidade.
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=1427

