
 

EDITAL Nº 38/2014 

 

Resultado da segunda fase do Edital 32/2014 (Programa Institucional de Extensão Universitária) 

que serve de parâmetro para a inscrição discente no processo seletivo de bolsistas de práticas 

extensionistas 

 

A Pró-Reitoria de Graduação e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade 

Católica de Santos - UNISANTOS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, divulga, 

nos termos do Edital 32/2014, que constituiu o Programa Institucional de Extensão Universitária, 

divulga o resultado da 2ª fase do Processo – Registro, Cotas e Habilitação de Práticas. 

Sirvam, portanto, os dados a seguir divulgados, de parâmetro para as inscrições discentes. 

 

I - PRÁTICAS DE EXTENSÃO APROVADAS E REGISTRADAS 

CENTRO DE ATENDIMENTO A REFUGIADOS E MIGRANTES FORÇADOS 

Descrição Geral: Centro de atendimento aos refugiados e migrantes forçados na cidade de 

Santos, em parceria com a Associação de Promoção e Assistencial Social Estrela do Mar – 

APASEM, objetiva atender jurídica e socialmente os refugiados e migrantes forçados, visando sua 

proteção e integração, bem como apoiar os demais centros e entidades governamentais, 

internacionais e da sociedade civil que atuam no atendimento e acolhida aos refugiados no Brasil. 

As atividades serão de atendimento direto, capacitação na temática dos refugiados, busca de 

parceiros e divulgação da temática em Santos e região, apoio a outros centros de atendimento, 

fortalecimento da formação discente e docente na temática. 

CIM UniSantos - COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS 

Descrição Geral: o CIM UniSantos constituiu-se de maneira multidisciplinar integrado às 

atividades de pesquisa e de ensino do curso de Farmácia, Jornalismo e Nutrição. Envolve os 

projetos e ações apresentados a seguir. 1. Manutenção de um blog com o tema central sobre o 

uso racional dos medicamentos. É mantido por docentes e discentes do curso de Farmácia e 

de Jornalismo. Em seu processo de evolução, em face de repercussão de suas matérias e por 

ter caráter institucional, têm ampliado a forma e o conteúdo, o qual resultou, em 2012, em um 

projeto conjunto com o curso de Jornalismo da Unisantos, por meio da disciplina Comunicação 

Institucional, visando agregar mais valor às informações divulgadas para a comunidade local e 

regional. Em 2014, o curso passa a integrar de forma mais consistente, as ações da Agência 

Experimental de Jornalismo e atende à demanda de consulta sobre dúvidas relacionadas ao 

uso de medicamentos, tanto do público leigo quanto dos profissionais da saúde. 2. Um 

segundo projeto do CIM é a elaboração de uma coluna semanal em jornal regional. A produção 

do conhecimento é resultante de três processos básicos: a pesquisa propriamente dita, a 



 

circulação e a incorporação desse conhecimento. A divulgação das informações dentro do meio 

acadêmico visa à garantia da crítica para a análise da coerência, consistência e profundidade 

do trabalho apresentado. Por outro lado, a divulgação de informações científicas de modo 

acessível à sociedade tem de ser ressaltado pela importância da popularização da ciência 

como ferramenta pedagógica social. Essa discussão ainda é um campo recente, na qual erros 

e acertos acontecem cotidianamente. 3. Um terceiro projeto, o CIM realiza palestras para o 

público interno e externo à Universidade, dentro do seu tema. Internamente, o público tende a 

ser a Universidade Aberta da Terceira Idade e discentes dos demais cursos. Com a 

participação de docentes e discentes são discutidos, aberta e descontraidamente, temas com 

participantes desse Projeto de Extensão mantido pela Universidade. 4. Um quarto projeto do 

CIM que se inicia em 2014 é a elaboração de um livro de orientações gerais ao público leigo 

para o estímulo ao uso racional de medicamentos. Orientados por um docente do curso de 

Farmácia, um discente do curso participará de todas as fases da elaboração do livro, quais 

sejam, a discussão e seleção dos temas, elaboração e revisão dos textos. Os temas basear-se-

ão nos textos já escritos no projeto “Coluna semanal em jornal regional”. 5. Um quinto projeto 

refere-se a um trabalho no Ambulatório de Nutrição, o serviço é gratuito e o atendimento vale-

se de orientação nutricional na forma individual ou coletiva, com vistas à promoção da 

alimentação saudável, prevenção de doenças e tratamento nutricional, e consequente melhora 

na qualidade de vida. No presente projeto, duplas de discentes dos cursos de Farmácia e 

Nutrição farão a anamnese farmacêutica individual de todo participante do grupo de 

acompanhamento nutricional, por 12 semanas. Após análise da situação dos usuários de 

medicamentos, será proposto um plano de trabalho procurando resolver os eventuais 

problemas relacionados ao uso de medicamentos, o qual será exposto, em um segundo 

encontro, na forma individual. O plano de ação farmacêutico considerará os hábitos alimentares 

na solução de prováveis Problemas Relacionados ao Medicamento - PRM. Uma orientação 

adequada sobre o uso de medicamentos é de suma importância para a realização da 

farmacoterapia racional.  

 

ESCOLA COM SAÚDE 

Descrição Geral: este projeto multidisciplinar e interdisciplinar pretende Implantar e avaliar ações 

em saúde nas escolas do município de Santos e na Baixada Santista com a inserção do discente 

da graduação nas escolas como “professores/orientadores” dos estudantes do ensino 

fundamental, em atividades coordenadas pelos docentes da Unisantos em temas de saúde como 

gravidez na adolescência, AIDS, DST, drogas, hábitos alimentares, medicamentos e interações, 

saúde ambiental. 

ORIENTAÇÃO E ACONSELHAMENTO A FAMÍLIAS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 

JOVENS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 

Descrição Geral: Orientação e Aconselhamento de famílias com filhos em situação de 



 

vulnerabilidade – dificuldades no desempenho escolar, o uso de álcool e outras drogas, 

transtornos de comportamento, transtornos alimentares –, por meio de entrevistas individuais com 

as famílias, estudo psicossocial da dinâmica familiar, grupos interdisciplinares de orientação e 

aconselhamento, de acordo com as demandas e necessidades detectadas, atendimentos 

individualizados de orientação em áreas específicas e encaminhamentos para a rede de políticas 

públicas, quando necessário.   

ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO DA UNISANTOS 

Descrição Geral: o Ambulatório de Nutrição da Unisantos criado em agosto de 2001, atende à 

comunidade sadia ou enferma da Baixada Santista que procura o atendimento nutricional 

espontaneamente ou por encaminhamento de instituições públicas ou privadas - hospitais, 

consultórios, unidades básicas de saúde (UBSs). Esse serviço de nutrição é caracterizado como 

um ambulatório-escola, pois é campo de estágio curricular para os alunos do último ano do curso. 

O serviço é gratuito e voltado para toda a população da RMBS, sem distinção de faixa etária e 

classe social. A população atendida são adultos (20 a 59 anos) e idosos ( 60 anos), porém o 

atendimento é realizado, também, para crianças (0 a 9 anos) e adolescentes (10 a 19 anos). 

Inclusive são atendidos atletas de competição e gestantes. Os pacientes, em sua maioria, 

residem em Santos. Em função do aumento da prevalência da obesidade, e de outras doenças 

crônicas não transmissíveis (dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes mellitus) em diferentes 

faixas etárias e classes socioeconômicas, a população tem procurado cada vez mais este serviço 

de atendimento nutricional. No ambulatório são realizados atendimentos e consulta nutricional, 

individual e/ou em grupo. Os discentes sob supervisão direta e integral dos docentes 

(nutricionistas) são os responsáveis pelo processo de atendimento da população, desde a 

avaliação inicial – anamnese clínica, nutricional, antropométrica – até a formulação da orientação 

nutricional – até o plano alimentar individualizado, todos com a ciência do responsável técnico. É 

local também para desenvolvimento de Atividades Complementares, para a realização de 

atividades acadêmicas da disciplina de Tutoria, bem como para desenvolvimento de Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCCs) e projetos de iniciação científica.  O atendimento inicia-se com o 

agendamento da consulta, pessoalmente ou por telefone. A avaliação completa tem duração de 

aproximadamente uma hora e é composta de: anamnese alimentar, análise de exames 

bioquímicos, recordatório de 24 horas, questionário de freqüência de consumo alimentar e 

avaliação da composição corporal (peso, estatura, dobras cutâneas triciptal, biciptal, 

subescapular e suprailíaca e Impedância Bioelétrica) e conduta nutricional. A orientação do plano 

alimentar é agendada uma semana após a avaliação, onde é entregue o plano alimentar 

juntamente com a lista de substituição e orientação específica para o caso da presença de 

alguma doença. O primeiro retorno é agendado para 15 dias após a orientação e os seguintes 

são mensais ou quinzenais, de acordo com as metas estipuladas. O atendimento em grupo inicia-

se com uma reunião onde é apresentado o programa intitulado “Programa de atendimento 

nutricional em grupos por 12 semanas”, seus objetivos e suas atividades; em seguida realiza-se 



 

uma avaliação completa individual, composta de anamnese alimentar, análise de exames 

bioquímicos trazidos pelo usuário, recordatório de 24 horas, questionário de freqüência de 

consumo alimentar e avaliação da composição corporal completa (peso, estatura, dobras 

cutâneas triciptal, biciptal, subescapular e suprailíaca e Impedância Bioelétrica). Cada indivíduo 

recebe seu plano alimentar elaborado de acordo com as necessidades nutricionais de cada um. 

Posteriormente, são apresentados alguns dados antropométricos para mostrar o perfil do grupo 

antes da intervenção nutricional. Nas semanas seguintes são realizadas palestras e atividades 

com diversos temas que abordam hábitos alimentares saudáveis, doenças crônicas não 

transmissíveis, alimentos funcionais, alimentos diet e light, rotulagem nutricional, entre outros.  Ao 

final de cada palestra são distribuídos folhetos contendo um resumo do assunto abordado no dia. 

Também é realizada uma Aula Prática com Receitas Saudáveis no Laboratório de Gastronomia e 

Nutrição, localizado no Campus Dom Idílio José Soares (UniSantos). Na décima primeira semana 

é realizada uma reavaliação da composição corporal e de consumo alimentar individual e, na 

décima segunda semana, ocorre a apresentação do perfil antropométrico aos participantes com a 

entrega de um certificado simbólico de participação. Após o término, os participantes podem 

continuar no Ambulatório de Nutrição para retornos individuais.   

AVALIAÇÃO DO PROJETO RESTAURANTE ESCOLA DE SANTOS 

Descrição Geral: o projeto denominado Restaurante-Escola Santos (RE) é fruto de uma parceria 

entre a UNISANTOS e a Prefeitura do Município de Santos. Trata-se de um Projeto que tem  

como propósito a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade pessoal e social na 

Baixada Santista e sua capacitação para o mercado de trabalho. O Projeto atende em torno de 60 

jovens, anualmente, que após o término do curso, serão inseridos ao mercado de trabalho, no 

segmento de alimentos e bebidas. O Projeto data de 2008 e a UniSantos participa dessa parceria 

apoiando e propondo ações técnicas à estrutura do projeto. A participação se dá a partir de: 1. 

ação do corpo docente dos colegiados dos Cursos de Nutrição e de Gastronomia que 

desenvolvem as disciplinas teóricas de Gastronomia (técnicas de restaurante, higiene e boas 

práticas de manipulação de alimentos, entre outros temas) e a Gestão do Restaurante.  A 

participação dos discentes desses cursos pressupõe a utilização do Restaurante Escola como um 

espaço para o cumprimento do estágio obrigatório para a formação do profissional, realização de 

atividades complementares ou pelo desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, e utilização do 

espaço físico do restaurante (cozinha e salão) para realização de cursos e eventos da 

UNISANTOS, no período não-utilizado pelas atividades cotidianas do Restaurante Escola. O 

projeto conta com dois convênios, um com a Prefeitura Municipal de Santos: o de ações docentes 

desenvolvidas por profissionais dos cursos de Gastronomia e de Nutrição e, o outro, de gestão do 

Restaurante Escola que contempla todas as atividades da administração de um restaurante. Para 

atender à prática extensionista, o projeto prevê identificar possíveis aspectos prós e contras do 

Projeto Restaurante Escola por meio de instrumentos e metodologias de avaliação de processos. 

A análise dos dados permitirá inferir adequações e ajustes para melhor atender aos propósitos e 



 

objetivos de um Restaurante Escola. Desta forma, o projeto permitirá o desenvolvimento de 

práticas profissionais que buscam a eficácia e eficiência na administração profissional de um 

Restaurante, quais sejam: adequação de fichas técnicas do restaurante, controles de indicadores 

de desperdício de alimentos no restaurante, programa de educação e avaliação nutricional com 

os jovens aprendizes, quantificação dos jovens no mercado de trabalho e o índice de satisfação 

dos empregadores e dos jovens, entre outros. 

Restaurante (s) Bom Prato: identificação, análise e retomada do processo administrativo – 

planejamento, organização, direção e controle 

Descrição Geral: esse projeto tem como objetivo identificar, analisar e avaliar as necessidades 

de controle operacional de três Restaurantes Populares “Bom Prato”, gerenciados por uma ONG, 

em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Dois dos restaurantes estão situados na 

cidade de Santos, um na Região Central e outro na Zona Noroeste, o terceiro está situado na 

cidade do Guarujá. Diariamente, são atendidas 3.400 pessoas com café da manhã e almoço. O 

Projeto visa proporcionar um espaço de formação aos discentes dos cursos de graduação em 

Administração, Economia, Publicidade e Propaganda e Nutrição, além dos cursos de  

especialização lato-sensu e stricto sensu em Saúde Coletiva. Busca também estabelecer o 

aperfeiçoamento e a efetividade do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional que abrange 

requisitos inerentes a realidade local e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias 

dos serviços de alimentação, com auxílio de estagiários, supervisionados pelos docentes dos 

Cursos. Na primeira fase, buscar-se-á informações sobre o número de funcionários em cada um 

dos Restaurantes “Bom Prato”; o grau de escolaridade desses funcionários; o grau de satisfação 

dos trabalhadores sobre o trabalho que prestam; o número de pessoas atendidas em cada um 

dos Restaurantes; a diferença entre os cardápios; o funcionamento dos setores e os processos, 

desde a compra dos alimentos, os fornecedores, o armazenamento, a confecção das refeições, a 

distribuição, a quantificação de sobras e de resto e o controle de estoque. As informações 

coletadas permitirão que se alcance um diagnóstico. Na segunda fase, após os resultados do 

diagnóstico, far-se-á proposta de atuação sobre os métodos para o controle operacional das 

Unidades.  Na terceira fase, a proposta será realizar um curso para capacitar as Equipes dos 

diversos setores da Organização e a revisão dos processos administrativos e financeiros. Paralelo 

a estes trabalhos será realizado um Programa de Educação e Orientação Nutricional para os 

usuários dos Restaurantes. Atuarão nesse Projeto, alunos dos cursos de Administração, 

Economia, Publicidade e Propaganda e Nutrição. O projeto tem o propósito de capacitar a mão de 

obra existente nos restaurantes e também atender aos mais de 3.400 usuários que fazem suas 

refeições diariamente nestes equipamentos. 

SABOR DE ESPERANÇA 

Descrição Geral: o projeto “Sabor de Esperança” consiste em um curso de capacitação e 

aprimoramento em panificação e confeitaria, existe desde 2009 na Associação Casa da 



 

Esperança de Santos, uma entidade social e filantrópica que possui mais de 50 anos de história. 

Conta com 35 profissionais capacitados e especializados para atender crianças e adolescentes 

portadores de comprometimentos físico, intelectual e sensorial na faixa de 0 a 18 anos. Esse 

projeto foi idealizado e viabilizado pela Associação Casa da Esperança de Santos contando, 

posteriormente, com a colaboração do curso de Nutrição, da Universidade Católica de Santos, 

que desenvolvia práticas extensionistas vinculadas ao Núcleo de Extensão Comunitária – 

NECOM.  Durante sua realização recebeu o patrocínio da Petrobrás por dois anos. Atualmente, 

continua o trabalho mesmo sem a parceria fomentadora, sendo mantido pela associação com 

profissionais contratados pela Casa da Esperança e, também, conta com a atuação de discentes 

dos Cursos de Nutrição e de Gastronomia da UNISANTOS, no apoio às ações teóricas e práticas.  

Esse projeto surgiu depois que a Equipe Gestora da Associação Casa da Esperança se deu 

conta que era possível aproveitar o tempo de espera que os pais e ou cuidadores das crianças 

tinham enquanto seus filhos e ou dependentes eram atendidos pelos profissionais da casa. O 

principal objetivo é qualificar cuidadores que frequentam a Instituição para que possam produzir 

alimentos com cuidados profissionais, como meio de geração de renda. Sendo motivados a 

construir algo para si e multiplicar o conhecimento adquirido na comunidade onde vivem. 

 

II. COTA DE BOLSAS POR PRÁTICA EXTENSIONISTA 

 

NOME DA PRÁTICA EXTENSIONISTA 

BOLSAS 

EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

n°\curso 

BOLSAS EXTENSÃO 

VOLUNTÁRIAS 

n°\curso 

Centro de Atendimento a Refugiados e 

Migrantes Forçados 

(1) Direito; 

(1) Relações 

Internacionais 

(1) Direito 

(2) Serviço Social 

CIM. Comunicação em saúde e serviços (1) Farmácia 

(1) Farmácia 

(2) Nutrição 

(1) Jornalismo 

Escola com Saúde ----------- (10) Cursos da Saúde 

Orientação e Aconselhamento a Famílias de 

Crianças, Adolescentes e Jovens em condição 

de vulnerabilidade 

(1) Psicologia 

(3) Psicologia 

(2) Nutrição 

(2) Farmácia 

(2) Enfermagem 

(2) Serviço Social 

Atendimento no Ambulatório de Nutrição da 

Unisantos 
----------- 

(4) Nutrição 

Avaliação do Projeto Restaurante Escola de 

Santos 
----------- 

(1) Gastronomia; 

(1) Nutrição 



 

Restaurante (s) “Bom Prato”: identificação, 

análise e retomada do processo administrativo 

- planejamento, organização, direção e 

controle 

----------- 

(3) Nutrição 

Sabor de Esperança 
(1) Gastronomia; 

(1) Nutrição 

(3)Gastronomia;Nutrição 

 

 

 

III - Habilitação Prévia-Institucional para concorrer ao Programa de Extensão Universitária 

MEC/SESu – Edital Proex 2015 

Centro de Atendimento a Refugiados e Migrantes Forçados 

CIM UniSantos. Comunicação em saúde e serviços 

Escola com Saúde 

Orientação e Aconselhamento a Famílias de Crianças, Adolescentes e Jovens em condição de 

vulnerabilidade 

Atendimento no Ambulatório de Nutrição da Unisantos 

Avaliação do Projeto Restaurante Escola de Santos  

Restaurante (s) “Bom Prato”: identificação, análise e retomada do processo administrativo - 

planejamento, organização, direção e controle 

Sabor de Esperança 

 

 

Santos, 13 de Março de 2014. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy 

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pes 


