






...o futuro, por meio do espaço de estudo e da inserção no mercado de trabalho. Essa ação deve-se à matrícula de 
alunos/as com bolsa integral ou parcial, além da adesão ao sistema PROUNI, na Educação Básica, nos Cursos 
Técnicos e no Ensino Superior. Além de oferecer oportunidades de aprendizado, essa ação visa à transformação 
do aprendizado em instrumento de ascensão social e inserção no meio profissional, uma vez que a Instituição 
possui diversos convênios com empresas da região, que recebem os/as alunos/as matriculados/as para a 
realização de estágios ou para contratação efetiva.
A concessão de bolsas de estudo está vinculada à atividade assistencial em sentido amplo, oferecida pela IENH, 
considerando-a como política social destinada a prover o atendimento das necessidades básicas, traduzidas na 
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, e a promoção da integração ao mercado de 
trabalho.



...para 50 jovens de 11 a 15 anos, da Ação Encontro, AMO – Associação de Assistência ao Menor em 
Oncologia, CECRIFE – Centro Cristão Feminino e Querubim, abrangendo diversos bairros da cidade 
de Novo Hamburgo. São oportunizadas  oficinas de Artes Plásticas, Instrumental, Teatro e Coral, as 
quais estão voltadas para expressar os potenciais artísticos por meio de diversos recursos da 
expressão criativa, além dos espaços de prevenção e cuidados pessoais.



...para 43 crianças de berçário a 04 anos, do bairro Roselândia, em Novo Hamburgo, na Escola de Educação 
Infantil Raio de Sol.
As atividades pedagógicas visam à educação integral das crianças, compatíveis com sua faixa etária, com 
ênfase nas atividades psicomotoras, fundadas na dignidade do ser humano, na escuta das necessidades a fim 
de possibilitar o desenvolvimento de cidadãos mais conscientes de suas funções.



... o reconhecimento para 200 jovens de 07 a 17 anos, na prática do atletismo, em parceria entre a Prefeitura de 
Novo Hamburgo e a IENH.
Além do atendimento das crianças e jovens nos horários do programa, aqueles/as que se destacaram nos 
treinamentos tiveram a oportunidade de integrar a equipe titular da IENH e disputar diversas competições na 
região. Os resultados esportivos trouxeram a eles/elas uma forma diferente de valorização e reconhecimento.



...nas atividades de 15 voluntárias do Grupo Ellos, com a produção de 85 peças de roupas tricotadas e 24 edredons 
(colchas), feitos com cortinas doadas pela IENH. Esses edredons foram customizados com bordados, aplicações 
e pinturas e doados para 20 meninas do CECRIFE - Centro Cristão Feminino e Querubim. As peças de roupas 
beneficiaram crianças da ABEFI – Associação Beneficente Evangélica Floresta Imperial, do CECRIFE e Querubim.

...da IENH com a Fundação Semear e o programa Padrinho Legal, favorecendo 15 crianças e jovens das 
seguintes entidades: Associação de Assistência ao Menor em Oncologia – AMO, Associação Beneficente SOS 
Pequena Criança, Associação Beneficente Nossa Senhora Auxiliadora, Centro Medianeira, Associação Vida 
Nova, APAE - NH. A contribuição mensal de 68 colaboradores/as da IENH reverte em benefício da manutenção 
das crianças e jovens nas organizações sociais.

...contribuição



...de 82 alunos/as surdos/as da Educação Infantil à 8ª série do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Especial 
Keli Meise Machado, no bairro São Jorge, na cidade de Novo Hamburgo.
Os conteúdos nas aulas de informática foram desenvolvidos em parceria com as diversas disciplinas do currículo 
em cada série. O professor de informática utilizou a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, o que facilitou a 
comunicação com os/as alunos/as surdos/as.

...com o Programa Escola de Fábrica e a formação de 20 jovens com conhecimentos e habilidades práticas 
sobre as necessidades básicas das plantas de viveiros e de plantas ornamentais, a sua multiplicação, o seu 
cultivo, a sua comercialização e a sua aplicação prática, totalizando uma carga horária de 730 horas.
O Curso de Iniciação Profissional de Viveirista aconteceu em parceria com a Floricultura Úrsula, de Nova 
Petrópolis. Esse curso faz parte do Programa Escola de Fábrica, no qual a IENH é Unidade Gestora. O curso está 
em sua terceira edição e sempre tem uma repercussão muito positiva junto à comunidade local.



... quando 80 adolescentes são protagonistas e qualificam suas ações, beneficiando 685 pessoas em 08 
organizações sociais, com 21 projetos em diversas áreas do conhecimento.
De forma inédita, a escola decide que as ações sociais vinculam-se diretamente às atividades curriculares, visto que 
tem embasamento científico e são sistematizadas. Os/as alunos/as recebem, ao final do processo, certificação em 
cidadania. Essa decisão obteve o amplo apoio por parte do núcleo pedagógico, do corpo de professores/as, da 
direção da Instituição, dos/as alunos/as, dos pais e da comunidade em geral. 
Os diferentes projetos desenvolvidos por alunos/as, por seu caráter de inserção continuada nos locais e com as 
pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, apresentarão, a curto, médio e longo prazo,  um impacto positivo 
tanto em termos de conscientização, como em termos de transformação prática de todos/as os/as envolvidos/as. O 
“Olhar para o outro” provoca um novo olhar de todos.



... desenvolveram um número expressivo de projetos sociais em 34 organizações e empresas, envolvendo 125 
estudantes da Unidade Fundação Evangélica dos Cursos Técnicos em Administração, Comércio Exterior, 
Informática, Logística, Marketing, Normal - Formação de Professores, beneficiando 5.364 pessoas. A Unidade da 
IENH em Igrejinha envolveu os Cursos Técnicos em Design de Móveis e Informática, com a elaboração de 04 
projetos, beneficiando 700 pessoas na comunidade.



... em que acadêmicos/as da Faculdade IENH dedicam 60 horas para desenvolver seus projetos sociais, 
vinculados ao componente curricular Estágio II – Projeto Social. Os projetos, que beneficiam 64 crianças e 
jovens, entre eles portadores de necessidades especiais, buscam o bem-estar e a inserção social, além de 
preparação para o mercado de trabalho. 
As propostas são planejadas e desenvolvidas em grupo, culminando com a apresentação do projeto no Fórum 
Social e entrega de certificação.



Entidades beneficiadas: Lar João e Maria, Lar 
Anjo da Guarda, Escola Raio de Sol, Lar Sanros, 
Grupo de Reciclagem do Município.
Atividades: informática, hora do conto, doação 
de brinquedos, recreação, campanha de 
arrecadação de latinhas para reciclagem, 
exposição sobre os cuidados com o meio 
ambiente.

...e evidenciam, desde o início da vida escolar, as perspectivas por um mundo melhor nas Unidades Pindorama e 
Oswaldo Cruz. As crianças e jovens da Instituição pensam ações que promovem o bem-estar para crianças, 
jovens e idosos. Além dessas ações, os projetos ambientais tomam forma com os Monitores Ecológicos. Também 
a preocupação com o trânsito se evidencia por meio das ações dos Agentes Mirins do Trânsito. Já as lideranças do 
Grêmio Estudantil atuam em diversos projetos.



...disponíveis para 279 colaboradores/as no total. A IENH investe em diversas atividades e ações que oportunizam 
crescimento e amparo aos profissionais da instituição, na área da saúde, capacitação profissional, integração 
entre os grupos, valorização profissional e a inserção de pessoas com necessidades especiais, assim como as 
melhorias na estrutura em diversos setores. A Gestão de Pessoas acompanha e contribui para a qualificação dos 
processos nas diversas esferas profissionais.



INDICADORES SOCIAIS INTERNOS

INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS

9.049.181,85

8.212.731,43 

6.084.430,85 

37.995,52

2.344.787,20

5.011.671,21

237.675,51

561.880,48

6.646.311,33

9.579.231,17 10.053.354,81

8.700.438,85 9.286.171,16

6.795.568,54 7.199.275,84

17.575,04 17.889,69

2.561.468,45 3.309.451,04

5.395.465,30 5.835.548,19

134.565,05 89.345,09

522.355,73 591.093,77

Receita líquida total

Receita líquida c/ mensalidades escolares

Folha de pagamento (salário contribuição - inclui 13º/férias/ 1/3 férias)

Capacitação e desenvolvimento profissional

Educação - gratuidade (2008 = somente inclui alunos com % redução)

Relação folha pagamento SEM encargos / receita líquida total

Folha de pagamento sem encargos

Saúde dos colaboradores

Encargos sociais compulsórios (FGTS, PIS)

Transporte colaboradores

Seguro dos alunos - SOS Unimed

Projetos sociais

Projeto esportivo

Folha de pagamento MAIS encargos sociais pagos

Número de alunos

Número de turmas constituídas

Média geral de alunos por turma

Investimentos / receita líquida total

210.265,50 144.880,73 113.927,82

70.567,46 113.836,18 95.065,41

16.064,30 12.343,54 19.172,65

71.109,45 69.441,82 97.483,36

2,66% 3,40% 3,72%

21,68 22,76 22,9

90 89 92

1.952 2.026 2.107

55,38% 56,32% 58,04%

7.317.924,27 7.790.369,61

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL

Número de funcionários no final do ano

Investimentos em prédios

Número de funcionários acima de 45 anos

Instalações e equipamentos

Número de homens que trabalham na IENH

Móveis e utensílios

Número de mulheres que trabalham na IENH

Acervo bibliográfico

Laboratórios de informática

233

195.314,60

239 268

69.905,92 176.271,62

54

-26.063,10*

61

16.276,13

50 52

101.711,22 78.760,49

59 63

48.316,22 34.893,26

36.991,70 48.359,55 50.165,54

172

18.502,24

180 205

58.242,74 33.670,54

INDICADORES DE INVESTIMENTOS DA INSTITUIÇÃO
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