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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

ANO 2019 

 

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO LUÍS/MA 

CNPJ: 06.048.565/0001-25 

E-MAIL: presidencia@apaesaoluis.org.br 

ENDEREÇO: AVENIDA GRANJA BARRETO, 01 – OUTEIRO DA CRUZ. 

MUNICÍPIO/UF: SÃO LUIS-MA 

CEP: 65040-620 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A APAE de São Luís tem como missão promover e articular ações de assistência social, 
educação, saúde e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla e 
representar o movimento apaeano, promovendo a inclusão social.  Com a implantação da APAE 
de São Luís, deu-se origem ao movimento no Maranhão, estendendo-se a mais de 50 municípios 
do Estado. A APAE de São Luís norteia suas ações baseando-se em três eixos principais: 
Assistência Social, Saúde e Educação. 

Na área de Assistência Social, no ano de 2019 a APAE de São Luís, através de sua equipe 
multiprofissional, formada por Assistentes Sociais, Fisioterapeutas, Psicólogos, Pedagogos, 
Terapeutas Ocupacionais, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Enfermeiros, etc., realizou atividades 
que oportunizaram a promoção social da Pessoa com Deficiência intelectual ou múltipla e sua 
família, oferecendo um atendimento de qualidade a estas e aos demais usuários dos programas, 
projetos e serviços desenvolvidos na entidade. 

Na área da Saúde, por meio do convênio firmado com a Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMUS, a instituição ofereceu os procedimentos laboratoriais, radiológicos – aqui incluído 
tomografia, mamografia, radiologia e ultrassonografia – além dos exames de 
eletroencefalograma, audiometria, preventivo de câncer de colo uterino e tratamento na área de 
reabilitação, o que contempla as atividades desenvolvidas como Centro Especializado em 
Reabilitação- CER III, nas áreas física, auditiva e intelectual. Na área de prevenção, a instituição é 
habilitada pelo Ministério da Saúde, desde 2001, como Serviço de Referência Estadual em 
Triagem Neonatal, Fase IV, permitindo que a população SUS, realize o Teste do Pezinho para 
identificar 18 doenças: Fenilcetonúria e outras 13 aminoacidopatias, Hipotireoidismo Congênito, 
Hiperplasia Adrenal Congênita e Fibrose Cística (Mucoviscidose), Biotinidase, e tratamento dos 
casos positivos.  

Outro avanço a ser considerado foi à habilitação da APAE, pelo Ministério da Saúde, como 
Serviço de Atenção à Saúde Auditiva na Média e Alta Complexidade, em 2007, oferecendo 
atenção diagnóstica e terapêutica especializada no atendimento às pessoas com risco, suspeita 
ou portadoras de deficiência auditiva, garantindo melhor qualidade de vida e inclusão social. O 
programa dispensa mensalmente AASI (Aparelhos de Amplificação Sonora Individual) aos 
portadores de deficiência auditiva, se necessário, esses pacientes são encaminhados para sessões 
de terapias fonoaudiológicas para adaptação com o novo aparelho. Por último, no ano de 2016, 
a APAE de São Luís foi habilitada como Centro Especializado em Reabilitação - CER III, conforme 
Portaria Nº 1422 de 17 de Outubro de 2016, nas modalidades física, auditiva e intelectual, tendo 
iniciado seus atendimentos de forma efetiva, enquanto Centro de Reabilitação em 09 de Outubro 
de 2017. 
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Na área da Educação, a Escola Eney Santana, mantida pela APAE de São Luís, atendeu, em 
2019, 245 (duzentos e quarenta e cinco) alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla, 
síndrome de Down e outras associadas a estas, desenvolvendo a proposta de educação 
especializada com foco na inclusão social e escolar, nos Programas de escolarização, educação 
profissional, qualificação profissional, inclusão no mercado de trabalho, acompanhamento e 
qualidade de vida, nos seguintes Programas: Ensino Fundamental; Educação de Jovens e Adultos 
- EJA; Programa de Educação Profissional: Oficinas Pedagógicas, Cursos de Qualificação 
Profissional, Inclusão e Acompanhamento no Mercado de Trabalho (faixa etária a partir de 15 
anos) e Programa Pedagógico Especial Funcional. 

Todos os educandos têm atividades curriculares de Arte (Dança, Teatro e Cultura), 
Educação Física e Informática Educacional, com horários definidos para cada turma e frequência 
de uma vez por semana. 

Na área do Esporte, a instituição oferece Escolinhas de esporte nas modalidades de 
futebol de salão, handebol, natação, atletismo, badminton, dama e tênis de mesa, para os alunos 
interessados e que tenham habilidades para a prática esportiva, cuja inscrição é feita previamente 
pelo seu responsável. 

A presença da APAE de São Luís no Ensino Superior do Maranhão iniciou-se em 1998, com 
a criação da Faculdade Santa Terezinha – CEST, empenhada em encontrar uma solução definitiva 
para as demandas relativas à formação de equipes multidisciplinares de saúde, devido à falta 
local de profissionais nessa área, tendo em vista garantir uma assistência voltada para a 
habilitação, reabilitação e integração social de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, 
em termos de ações de saúde, educação e defesa de seus direitos. 

Necessitava-se, portanto, de profissionais da área da saúde com formação específica, tais 
como: terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Dada sua escassa 
disponibilidade no mercado local, todos oriundos de outros Estados, tentou-se inicialmente 
sensibilizar as Universidades públicas locais, Universidade Federal do Maranhão e Universidade 
Estadual do Maranhão, para que aqui instalassem esses cursos. Não sendo bem sucedida, a APAE 
de São Luís, após várias tentativas, partiu ela própria para criar tais cursos, instituindo a Faculdade 
Santa Terezinha – CEST e aprovando junto ao MEC a criação dos cursos de graduação em Terapia 
Ocupacional (1998), Fonoaudiologia (1999), Fisioterapia (1999), seguidos dos cursos de Direito 
(2003), Enfermagem (2004), Nutrição (2006), Administração (2009), Tecnologia em Gestão 
Ambiental (2011), Tecnologia em Processos Gerenciais (2014), Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos (2014), Sistemas de Informação (2015), Gestão Financeira (2016), Logística (2017), 
Estética e Cosmética (2018) e Gastronomia (2018). 

O CEST, ao longo destes seus vinte anos de implantação, alcançou o reconhecimento da 
sociedade maranhense como núcleo de referência e de qualidade na construção e na socialização 
do conhecimento na sua área de atuação, por sua prática de ensino de graduação renomado, a 
marca maior de sua relação com a sociedade maranhense e regional, complementada pela pós-
graduação lato sensu e pela integração com a comunidade através da extensão. 

Ao longo do tempo, a Faculdade consolidou uma forte identidade regional, com 
reconhecido impacto na formação de profissionais e sólida inserção na comunidade, mantendo 
o compromisso de se pautar pela adoção de práticas pedagógicas contextualizadas e críticas, 
promotoras da cidadania, contribuindo para a formação de agentes transformadores da 
sociedade. 
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Contando com uma infraestrutura dotada de modernos recursos técnicos, foram criadas 
as condições necessárias para que o ensino se desenvolvesse proporcionando aos alunos uma 
formação harmônica e equilibrada, onde a teoria e a prática se integrassem e propiciassem a 
formação de profissionais conscientes de seu papel, comprometidos histórica e eticamente. 

Desse modo, o CEST reafirma seus compromissos históricos com as demandas sociais, 
estabelecendo uma relação direta com o processo ensino-aprendizagem significativo, valorizando 
o diálogo com a comunidade e procurando produzir e socializar conhecimentos capazes de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

Em 2019, o CEST, através de sua estrutura acadêmica e administrativa, participou de 
diversas ações sociais em parceria com instituições públicas e privadas do Estado do Maranhão, 
contemplando o atendimento gratuito a comunidades, essas ações foram realizadas 
compreendendo criticamente a sociedade, sobretudo a maranhense, detectando alternativas de 
intervenção respondendo às demandas sociais e políticas, com fundamento nos princípios de 
uma prática profissional moderna, participativa e empreendedora, pautado na ética e na 
responsabilidade social. 

 

2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE 

Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus 
ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício 
da cidadania. 

 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

De acordo com o Art. 9º, dos Estatutos Sociais da Instituição (12ª Reforma) – São os 
seguintes os fins e objetivos desta APAE de São Luís/MA, nos limites territoriais do seu município, 
voltados a promoção de atividades de finalidades de relevância pública e social, em especial:  

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, 
preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus 
ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício 
da cidadania; 

II – prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, 
e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando 
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às 
pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; 

III – prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente 
intelectual e múltipla; 

IV – oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor 
qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla;  

V – criar e manter cursos superiores de graduação e pós-graduação. 
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4. ESTABELECIMENTOS COM A MESMA PERSONALIDADE JURÍDICA, MANTIDOS PELA 
REQUERENTE: 
 

01 - Nome da instituição: CENTRO SANTO ANTONIO DE PROF. E INT. DA PESSOA PORTADORA DE 
DEFICIÊNCIA MENTAL 

02 - Endereço da instituição (rua, avenida, número): AVENIDA GRANJA BARRETO, 01 

03 - Bairro: OUTEIRO DA CRUZ 
 

04 - Município: SÃO LUÍS 05 - UF: MARANHÃO 

06 – CEP: 65040-620 07 - Caixa Postal: 08 - DDD - Telefone: (98) 3216-
4200 

09 – FAX: (98) 3216-4234 10 – E-mail: 

 
5. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS. 

 

5.1 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

5.2 – SAÚDE 

 

5.3 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

5.4 – EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

01 - Nome da instituição: FACULDADE SANTA TEREZINHA-CEST 

02 - Endereço da instituição (rua, avenida, número): AVENIDA CASEMIRO JÚNIOR, 12 
 

03 - Bairro: ANIL 
 

04 - Município: SÃO LUÍS 05 - UF: MARANHÃO 

06 – CEP: 65099-110 
 

07 - Caixa Postal: 
 
 

08 - DDD - Telefone: (98) 3213-8000 
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5.1 – ASSISTÊNCIA SOCIAL  

5.1.1 – OBJETIVO 
Garantir a promoção social da Pessoa com Deficiência e familiares atendidas na APAE de 

São Luís, nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social, objetivando prevenir situações de 
riscos por meio de serviços, programas e projetos de aconselhamento e socialização de famílias, 
bem como proporcionar momentos de interação e reflexão para o fortalecimento de vínculos 
familiares, além de oferecer um atendimento de qualidade a estas e aos usuários do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 
 

1. ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

1.1. NO PROGRAMA DO TESTE DO PEZINHO 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS 

Realização de busca ativa através de telegramas, e-mail, visita 
domiciliar e contatos telefônicos com as Secretarias Municipais de 
Saúde e Assistência Social, para localização de casos suspeitos, casos 
positivos, nova coleta e abandono de tratamento. 

815 usuários 

Orientação, encaminhamento e parecer social para requerimento de 
Benefício de Prestação Continuada. 

741 usuários 

Orientação aos pais/responsáveis em relação à recoleta, 1ª consulta, 
retorno e transferências. 

615 usuários 

Coordenação e acompanhamento de crianças do Teste do Pezinho e 
familiares oriundos do interior do Estado, no alojamento da APAE 

537 usuários 

Acompanhamento às crianças do Teste do Pezinho a outras 
instituições para exames, consultas especializadas, transfusões, 
vacinas especiais, teste do cloro e internações. 

121 usuários 

Encaminhamento para transferência a outras Unidades de Saúde 
(para o HEMOMAR) 

64 usuários 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 2.893 Usuários 

 
 
 

QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS: 2.868 Usuários 
 

 

Nome do Serviço Público Alvo Atendido Quantidade de 
pessoas atendidas 

 

(Programa) Ações de 
Habilitação e Reabilitação 
da pessoa com 
deficiência e a promoção 
de sua inclusão à vida 
comunitária. 

Pessoas com deficiência auditiva, 
intelectual, múltipla, e transtornos 
globais, com idade a partir de 0 ano 
até a fase adulta que realizam 
atendimento na APAE. 

 
2.533 
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Projeto: A Inclusão da 
Pessoa com Deficiência 
através da Tecnologia 
Assistiva 

Pessoas com Deficiência Intelectual 
ou múltipla com dificuldade na 
comunicação verbal. 

68 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos. 

Família das pessoas com deficiência 
que realizam atendimento na APAE / 
São Luís. 

 
180 

 
Programa de Integração 
ao Mercado de Trabalho 

 
Pessoas com deficiência a partir de 
18 anos que frequentam a APAE de 
São Luís. 

 
87 

 
 
 

PÚBLICO ALVO: Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla matriculadas na APAE. 
 

1.2 - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Convênio SUS firmado com a Secretaria Municipal 
de Saúde, parcerias com empresas privadas, doações de pessoas física e jurídica. 

 

1.3 - DESPESAS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS: R$ 548.954,33 (quinhentos e quarenta e oito 
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). Todas as atividades foram 
realizadas de forma gratuita. 
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5.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE 
 

5.2.1 - OBJETIVO: Prestar atendimento de qualidade nas áreas de consultas médicas, prevenção, 
reabilitação, exames de laboratório e de imagem, possibilitando o diagnóstico e promovendo 
saúde aos usuários SUS e independência à pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla. 
 

5.2.2 - ATIVIDADES REALIZADAS 

 

1- ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS 

Consultas médicas 
Neurologia, Nutrição e Psiquiatria 

1.171 

Exames especializados de imagem  

• Tomografia Computadorizada: 5.919 procedimentos 

• Ultrassonografia: 13.012 procedimentos 

• Mamografia: 6.795 procedimentos 

• Radiografia: 32.576 procedimentos 

• Eletroencefalograma: 1.497 procedimentos 
 

59.799 

Enfermagem no programa de imunização 4.789 

Enfermagem no programa de imunização da influenza (idosos, 
gestantes, crianças e portadores de comorbidades) poliomielite e 
sarampo. 

 

2.338 Influenza/ – 
157 - Sarampo 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 68.254 
Atendimentos 

 
 

2- ANÁLISES CLÍNICAS 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

Pacientes atendidos no Laboratório 50.693 

Quantidade de procedimentos realizados 644.116 

Exame de Prevenção de Câncer do Colo Uterino 1.605 

 

3- PREVENÇÃO - TESTE DO PEZINHO 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUANTIDADE 

Crianças Triadas 95.812 

Exames Realizados 592.703 

Quantidade de exames positivos 116 

Diagnóstico Tardio 50 

Acompanhamento de Casos Positivos 829 
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4- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO- CERIII 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS 

Habilitação Física 9.027 

Dispensação de Cadeiras de Rodas 444 

Habilitação Auditiva 12.082 

Dispensação de Aparelhos Auditivos 2.239 

Habilitação Intelectual 5.272 

Fisioterapia Clínica Escola 21.661 
 

Nutrição Clínica Escola 726 
 

Enfermagem Clínica Escola 1.520 
 

Assistência em Enfermagem 4.999 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 57.970 

 

 
5.2.3 - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Convênio com o SUS Sistema Único de Saúde. 

 
5.2.4 - DESPESAS DAS ATIVIDADES DE SAÚDE: R$ 21.831.858,09 (vinte e um milhões, oitocentos 
e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reias e nove centavos). Todas as atividades foram 
realizadas de forma gratuita. 
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5.3 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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5.3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Luís mantém, há 48 anos, 

a Escola Eney Santana, fundada em 25 de março de 1972. Desenvolve sua proposta pedagógica 
fundamentada no respeito à diversidade e na valorização das habilidades e competências dos 
educandos, de forma a proporcionar o seu desenvolvimento através da execução de programas 
educacionais, projetos e ações que contribuam para a educação, formação e inclusão social. 

 

5.3.1 OBJETIVO: A Escola Eney Santana tem como objetivo prestar atendimento educacional aos 
educandos com deficiência intelectual ou múltipla visando o desenvolvimento de suas 
habilidades, valorização, preparação para o trabalho e o pleno exercício de sua cidadania.  

 
Número de Alunos Regularmente Matriculados em 2019: 245 ALUNOS 
 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS 

ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DA ESCOLA ENEY SANTANA: se dá por meio de 

intervenções breves e orientações a alunos, corpo docente e técnico, assistindo-os em 
situações de direito/cidadania, de saúde psicoemocional, prevenção de riscos sociais e 
sensibilizando quanto ao bem estar psicossocial das pessoas com deficiência e seus 
cuidadores, possibilitando a garantia dos seus direitos. 

245 ALUNOS 

ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS – Núcleo de Atenção à Família – NAF: Acolher 

as famílias dos alunos da Escola Eney Santana para uma interação e atuação mais 
participativa nas atividades, tornando-se parceiras na educação e na formação do seu filho. 

 

180 FAMÍLIAS 

PROGRAMA DE ESCOLARIZAÇÃO: base comum na Modalidade de Ensino 

Fundamental (Equivalente a Alfabetização, 1ª e 2ª séries), na modalidade da Educação de 
Jovens e Adultos (na equivalência como ensino fundamental 1º ciclo, ou seja, 1ª e 2ª séries 
da 1ª etapa), com a proposta curricular de acordo com as diretrizes e conteúdo 
correspondentes às áreas de conhecimentos, temas transversais e as flexibilizações 
necessárias ao aprendizado do educando 

 

92 ALUNOS 

INCLUSÃO EDUCACIONAL:  promover a inclusão para a escola comum da rede 

pública e/ou privada, encaminhados pela equipe técnica pedagógica multidisciplinar da 
Escola Eney Santana – mantida pela APAE. 

 

 

01 ALUNO 

PROGRAMA ESPECIAL FUNCIONAL I: oferta de uma educação adaptada à realidade 

dos seus educandos, propôs atividades e específicas aos educandos com maiores 
dificuldades no desenvolvimento cognitivo, comportamental, social e psicomotor baseada 
no currículo natural orientada pela FENAPAEs, o qual denominou Programa Especial 
Funcional I. 

 

 

27 ALUNOS 

1- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: EJA-  
2- voltada para soa que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade 

apropriada.  
3- Considerando a educação especial como inserida na Educação Geral, buscou-se 
4-  desvendar os fatores que envolvem a escolarização para jovens e adultos com deficiência 
5-  mental e/ou múltipla em confronto com a prática efetiva. 

25 ALUNOS 
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6-  

 

PROGRAMAS ESPECIAL/ FUNCIONAL II, III e IV: Este processo se dá em 

atividades da vida do estudante na escola, na família e na comunidade.  
Assim uma mesma atividade poderá integrar diversas áreas do conhecimento. 

7-  

 

62 ALUNOS 

OFICINAS PEDAGÓGICAS: participação em Oficinas Pedagógicas de Pintura em Tecido, de 

Produtos Artesanais, de Educação Ambiental e Cozinha Experimental. 

 

74 ALUNOS 

ARTE 248 ALUNOS 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTES E LAZER 245 ALUNOS 

INFORMÁTICA EDUCACIONAL 245 ALUNOS 

 
 

5.3.2 - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Doações de pessoas físicas e jurídicas, convênios e/ou parcerias firmadas com órgãos 
públicos – FNDE (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, PNAE - 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos), 
Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, convênio SUS, entre outros. 

 

5.3.3 - DESPESAS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ENEY SANTANA: R$ 2.101.118,71 (dois milhões, 
cento e um mil, cento e dezoito reais e setenta e um centavos). Todas as atividades foram 
realizadas de forma gratuita. 
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5.4 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR 

 

5.4.1 FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST   

 

 EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR FACULDADE SANTA TEREZINHA – CEST  

  

A história da Faculdade Santa Terezinha – CEST está associada ao amadurecimento da sua 
mantenedora, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São Luís, fundada em 
1971, como entidade assistencial e educacional, filantrópica e sem fins lucrativos, com o objetivo 
de propiciar assistência e integração social às pessoas com deficiência quanto à sua saúde, 
educação e defesa de seus direitos. 

 A presença da APAE no ensino superior do Maranhão inicia-se em 1998, com a criação da 
Faculdade Santa Terezinha – CEST, empenhada em encontrar uma solução definitiva para as 
demandas relativas à formação de equipes multidisciplinares de saúde, devido à falta local de 
profissionais nessa área, tendo em vista garantir uma assistência voltada para a habilitação, 
reabilitação e integração social de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, em termos 
de ações de saúde, educação e defesa de seus direitos. 

 Necessitava-se, portanto, do concurso de profissionais da área da saúde com formação 
específica, tais como terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Dada sua 
escassa disponibilidade no mercado local, todos oriundos de outros Estados, tentou-se 
inicialmente sensibilizar as universidades públicas locais, Universidade Federal do Maranhão e 
Universidade Estadual do Maranhão, para que aqui instalassem esses cursos. Não sendo bem 
sucedida, a APAE de São Luís, após várias tentativas, partiu ela própria para criar tais cursos, 
instituindo a Faculdade Santa Terezinha – CEST e aprovando junto ao MEC a criação dos cursos 
de graduação em Terapia Ocupacional (1998), Fonoaudiologia (1999), Fisioterapia (1999), 
seguidos dos cursos de Direito (2003), Enfermagem (2004), Nutrição (2006), Administração 
(2009), Tecnologia em Gestão Ambiental (2011), Tecnologia em Processos Gerenciais (2014), 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2014), Sistemas de Informação (2015), Logística 
(2017), Tecnologia em Gastronomia (2018) e Tecnologia em Estética e Cosmética (2018). 

 Desse modo, o CEST reafirma seus compromissos históricos com as demandas sociais, 
estabelecendo uma relação direta com o processo ensino-aprendizagem significativa, valorizando 
o diálogo com a comunidade e procurando produzir e socializar conhecimentos capazes de 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 Assim, o CEST tem como missão “Promover educação superior de excelência, formando 
profissionais competentes e éticos, cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da 
sociedade e com o segmento das pessoas com deficiência, conscientes de sua função 
transformadora”. E visão “Ser referência regional em educação superior, reconhecida pela 
excelência de sua atuação e compromisso social”. 
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5.4.2– AÇÕES REALIZADAS - CURSOS E SETORES ENVOLVIDOS 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – 
CPPE 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

Ação Paróquia São Maximiliano 

 

Comunidade da 
Paróquia 

31 (trinta e uma) 
pessoas 

30 de maço de 2019, 
carga horária: 08h 

Ação Circuito Saúde - FIEMA 

 

Colaboradores da 
FIEMA 

28 (vinte e oito) 
pessoas. 

 

17/04/2020 Estética, 
carga horária de 04h. 

                                                
26/04/2020 – Nutrição, 
carga horária 04h 

 

II Feira da Vida Saudável - IFMA 

 

Colaboradores e 
alunos do IFMA. 

60 (sessenta) pessoas 09/05/2019, carga 
horária de 08h 

SEMED – Ação Social Família vem cuidar de 
Mim 

 

Os alunos dos 
cursos de Nutrição e  
Direito, sob 
supervisão docente, 
em parceria com a 
SEMED. 

34 (trinta e quatro) 
pessoas 

24/08/2019, carga 
horária: 04h. 

 

SETEMBRO AMARELO - CEST 

 

alunos, Professores 
e Colaboradores do 
CEST. 

72 (setenta e duas) 
pessoas. 

 

19 de setembro de 2019, 
carga horária de 02h. 

FIEMA – Setembro Amarelo Colaboradores da 
FIEMA 

36 (trinta e seis) 
pessoas 

20 de setembro de 2019 
Estética carga horária de 
04h e 27/09/2019 – 
Enfermagem com carga 
horária de 04h. 

 

Ação Dia do Servidor Público – Ministério 
da agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Colaboradores da 
FIEMA. 

27 (vinte e sete) 
pessoas. 

 

30/10/2019,com carga 
horária de 04h. 

 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 288 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO- CODT 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

Assistência Jurídica Gratuita 

 

Comunidade em 
geral de São Luís e 
Grande São Luís 

 

2.291 (dois mil, 
duzentos e noventa e 
um) beneficiários.  

 

02/01/2019 a 
17/12/2019   

Processo Penal e as Novas Tecnologias - 
Minicurso 

 

Acadêmicos de 
Direito 

100 (cem) pessoas. 

 

03/05/2019, carga 
horária: 05h. 

 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 2.391 
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE FISIOTERAPIA – COFISIO 

 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

Assistência de fisioterapia em geriatria e 
gerontologia (2019.1) 

 

Comunidade idosa 
do bairro anil e 
adjacências. 

830 (oitocentos e 
trinta) idosos. 

 

15/02 a 14/06/2019, 
toda as sextas feiras. 

Dia nacional da Construção – SINDUSCON - 
MA 

 

Comunidade da 
área da construção 
civil. 

 

30 (trinta) pessoas 17/08/2019. 

 

Assistência de fisioterapia em geriatria e 
gerontologia (2019.2) 

 

Comunidade idosa 
do bairro anil e 
adjacências. 

830 (oitocentos e 
trinta) idosos. 

 

16 de agosto a 13 de 
dezembro de 2019, toda 
as sextas feiras. 

 

Ação Social da Semana do Idoso na 
Paróquia Nossa Senhora Perpétuo do 
Socorro 

 

Comunidade em 
geral. 

 

50(cinquenta) pessoas. 

 

28/09/2019, carga 
horária: 04h. 

 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 1.740 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO- CONUTRI. 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

AÇÃO SOCIAL No “Centro Beneficente 
Nossa Senhora Da Glória” 

 

Comunidade Em 
Geral. 

 

35 (Trinta E Cinco) 
Pessoas 

25/05/2019. 

 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 35 

 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – COEN 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

Março Lilás – Feira Empreendedora da 
Mulher - LASMIN 

alunos e 
colaboradores do 
CEST 

60 (sessenta) pessoas. 25/03/2019, carga 
horária: 04h 

SEMINÁRIO ESTADUAL VIVER MULHER - 
SINDEHOTÉIS 

Associados do 
SINDEHOTEIS 

31 (trinta e uma) 
pessoas. 

 

29/03/2019, carga 
horária: 04h 

OUTUBRO ROSA – FACULDADE SANTA 
TEREZINHA - CEST 

Colaboradores da 
Faculdade Santa 

90 (noventa) mulheres 16 e 22/10/2019, carga 
horária: 02 h 
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Terezinha, APAE, 
Escola Eney 
Santana, 
Escritório Escola e 
comunidade em 
geral. 

 

 

NOVEMBRO AZUL – FACULDADE SANTA 
TEREZINHA - CEST 

 

Colaboradores da 
Faculdade Santa 
Terezinha, APAE, 
Escola Eney 
Santana, 
Escritório Escola e 
comunidade em 
geral. 

 

40 (quarenta) homens. 11 e 22/11/19, carga 
horária: 02h 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 221 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE TECNOLOGIA 
EM ESTÉTICA E COSMÉTICA – COESC 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

II Feira de Estética e Cosmética – 
“Inteligência, Saúde e Bem Estar”. 

alunos do curso. 

 

55 (cinquenta e cinco) 
pessoas. 

26/04/2019. 

 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 55 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELA CLÍNICA ESCOLA SANTA EDWIGES 

 

 

Ação Público-alvo Nº de Beneficiários Data 

Assistência gratuita de Fisioterapia Usuários SUS 21.661 
 

14/01/2019 a 
21/12/2019 

Assistência gratuita de Enfermagem Usuários SUS 1.520 
 

14/01/2019 a 
21/12/2019 

Assistência gratuita de Nutrição Usuários SUS 726 
 

14/01/2019 a 
21/12/2019 

Ação Outubro Rosa Usuários SUS, 
Profissionais CE e 
APAE e Mães da 
Escola Eney Santana 

283 29/10/2019 

Novembro Azul Usuários SUS, 
Profissionais CE e 
APAE e Pais da 
Escola Eney Santana 

270 29/11/2019 

TOTAL DE USUÁRIOS BENEFICIADOS: 24.460 
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5.4.3 - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Receita da Faculdade Santa Terezinha – CEST 
(mensalidades e outras). 

5.4.4 - DESPESAS DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO – ENSINO SUPERIOR: R$ 27.810.653,60 
(vinte e sete milhões, oitocentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta 
centavos), incluindo as despesas com a Clínica-Escola Santa Edwiges. 

5.4.5 - As ações sociais oferecidas em gratuidade e desenvolvidas pela Faculdade Santa 
Terezinha em 2019 alcançaram o montante de R$ 6.269.375,03 (seis milhões, duzentos e sessenta 
e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e três centavos), sendo R$ 3.329.874,00 (três milhões, 
trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e zero centavos) oferecidos por 
meio de Bolsas Integrais do PROUNI, e o restante R$ 2.939.501,03 (dois milhões, novecentos e 
trinta e nove mil, quinhentos e um reais e três centavos) correspondentes às demais ações sociais 
realizadas, conforme tabela abaixo: 

 
 

 

RECEITA BRUTA 2019:  R$ 31.346.875,15 

20% da Rec. Bruta:        R$ 6.269.375,03 

GRATUIDADE:                             - 

BOLSAS INTEGRAIS/PROUNI:                    R$ 3.329.874,00 

OUTRAS AÇÕES:                   R$ 2.939.501,03 
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6 - PARCERIAS 
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6- PARCERIAS: Para execução dos projetos, programas e serviços desenvolvidos, a APAE de São 
Luís contou com o apoio dos seguintes órgãos públicos e entidades privadas: 

 

a) Órgãos públicos: 

− Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

− Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS; 

− Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS; 

− Secretaria Estadual de Esporte e Lazer – SEDEL; 

− Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social – SEDES; 

− Secretaria Municipal de Cultura – SECULT; 

− Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS; 

− Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária – SETRES; 

− Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE; 

− Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE;  

− Universidade Federal do Maranhão – UFMA; 

− Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MA; 

− 11º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo; 

− Assembleia Legislativa do Maranhão; 

− Câmara Municipal de São Luís. 

 

b) Entidades privadas: 

 

− Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR/MA; 

− Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC; 

− Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – 
SEST/SENAT; 

− Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MA; 

− Sistema Nacional de Emprego – SINE; 

− Fundação Bradesco; 

− Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão – SINDUSCON-MA; 

− Companhia Energética do Maranhão – CEMAR; 

− Sistema Mirante de Comunicação; 

− Ri Happy Brinquedos; 

− MMartan; 

− ALCOA Foundation; 

− Vale S.A.; 

− Óticas Diniz; 

− Grupo Fada; 

− Lojas Riachuelo S. A.; 
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− A Potiguar – Potiguar Materiais de Construção Ltda; 

− Construção, Indústria, Comércio e Representação Premoldados Ltda – CONSTRUT; 

− Construção Industrial e Pré Moldados Ltda – PREMOLDE; 

− Centro de Cultura Negra – CCN; 

− São Luís Engenharia Ambiental S. A.; 

− Mateus Supermercados Ltda; 

− Supermercados Maciel Ltda. 

 

 

 

Sebastião Vanderlaan de Almeida Rolim 

Presidente da APAE de São Luís 

CPF: 225.059.113-04 
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 “Sozinhos somos fracos, juntos somos 

fortes na causa que abraçamos.” 

 


