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44

6    APRESENTAÇÃO

8    INSTITUCIONAL

32   ENSINO

40   PESQUISA

52   EXTENSÃO

92    PREMIAÇÕES, HOMENAGENS E RECONHECIMENTOS

100  SERVIÇOS AOS ESTUDANTES E BOLSAS DE ESTUDO

106  INTEGRAÇÃO E LAZER

110  INTERNACIONALIZAÇÃO

114  EMPREGABILIDADE
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Única na Região Metropolitana da Baixada Santista que na sua 
constituição e essência sempre esteve na categoria de instituição 
comunitária, a Universidade Católica de Santos é reconhecida pela 
Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013, como Instituição Comu-
nitária de Educação Superior (ICES). 

Como membro da ABRUC (Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias) e da Anec (Associação Nacional de Educação Católica 
do Brasil), a UniSantos entende que as atividades sociais não devem 
ficar restritas à atuação do Estado, destinando, assim, parte de sua 
receita as atividades de educação e assistência social, com bolsas 
de estudo, atendimento gratuito em clínicas-escola, escritórios-mo-
delos e agências experimentais, entre outros. São essas realizações 
ligadas a inúmeros projetos comunitários que colaboram para o es-
tabelecimento de um compromisso social entre alunos, professores 
e comunidade. 

Mais do que um documento, o Relatório de Responsabilidade 
Social 2015 representa o compromisso da UniSantos em promover a 
intervenção e a transformação na sociedade. Por meio das inúmeras 
ações, a instituição amplia os espaços do saber, de modo que o pen-
sar e o fazer acadêmicos sejam compartilhados e socializados para 
além da sala de aula, ultrapassando os limites dos campi universitá-
rios, da região, do Estado e do País. 

Os projetos e serviços oferecidos gratuitamente às comunidades 
são oriundos dos cursos de graduação e programas de pós-gradu-
ação. A instituição mantém, ainda, convênios com mais de 500 em-
presas públicas e privadas e organizações diversas para cooperação 
técnica, oferta de bolsas de estudos e programas de estágio aos 
discentes. 

INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
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SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
Sob a liderança do terceiro bispo diocesano, Dom Idí-

lio José Soares, em 28 de agosto de 1951, na cidade de 
Santos, 14 cidadãos constituíram a Assembleia Geral de 

fundação da Sociedade Visconde de São Leopoldo, que 
viria a se tornar a entidade mantenedora da Universida-
de Católica de Santos. Eram educadores, médicos, co-
merciantes, religiosos, historiadores e políticos, entre os 
quais, o então prefeito de Santos, Joaquim Alcaide Valls.

A escolha do nome da Instituição ocorreu após a As-
sembleia Geral decidir pela criação da Faculdade de Di-
reito e homenagear José Feliciano Fernandes Pinheiro, 
o Visconde de São Leopoldo – santista de nascimento e 
instituidor dos cursos jurídicos no Brasil.

A primeira diretoria da Sociedade Visconde de São Leo-
poldo, ficou assim constituída: José da Costa e Silva Sobri-
nho (diretor); Mariano Laet Gomes (secretário); e Hercílio 
Camargo Barbosa (tesoureiro). O Conselho Consultivo foi 
formado por: Ademar de Figueiredo Lira; Alceu Parreira; 
Antônio Alves Freire; Flávio de Moura Ribeiro; Lincoln Fe-
liciano da Silva; Oswaldo Paulino; e Sílvio Alves de Lima

Com a morte de Dom Idílio José Soares, em 1966, Dom 
David Picão tornou-se o quarto bispo diocesano e assu-
miu a presidência da Sociedade Visconde de São Leo-
poldo. Na sua administração, em 1977, o Liceu Santista 
foi incorporado à mantenedora. Criado em 1902 e origi-
nariamente pertencente à Associação Feminina Santista, 
o colégio oferece, hoje, educação do Berçário ao Ensino 
Médio.

Em 2000, com a resignação de Dom David Picão, a So-
ciedade Visconde de São Leopoldo passou a ser presidida 
por Dom Jacyr Francisco Braido, atual bispo emérito, que 
esteve à frente da Diocese de Santos até o dia 6 de maio 
de 2015.  

10
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DIRETORIA

Presidente
Dom Jacyr Francisco Braido

Vice-Presidente
Pe. Antonio Baldan Casal

Diretora-Secretária
Profa. Dra. Clotilde Paul

Gerente Executivo
Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho

Conselho Fiscal
Sr. Benedicto Aloysio Freire de Souza Macedo
Pe. Claudenil Moraes da Silva
Sra. Sebastiana Antônia da Silva

Associados
Diác. José Marques do Amaral Guerra
Pe. Antonio Alberto Finotti
Pe. Antonio Baldan Casal

Pe. Claudenil Moraes da Silva
Pe. Javier Mateo Arana
Prof. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
Profa. Dra. Clotilde Paul
Profa. Maria Helena de Almeida Lambert
Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho
Sr. Benedicto Aloysio Freire de Souza Macedo
Sr. José Wilson Vasconcellos Filho
Sr. Odílio Rodrigues Filho
Sra. Ivonne Chagas de Souza
Sra. Sebastiana Antônia da Silva

Dom Jacyr Francisco Braido, 
presidente da SVSL
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS
Em 15 de julho de 1952, o então presidente Getúlio Vargas assi-

nou, no Rio de Janeiro, o Decreto no 31.134 que concedia autoriza-
ção para o funcionamento da Faculdade de Direito. A partir daí, o 
crescimento foi inevitável, seguindo-se com a criação, em 1954, da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com os cursos iniciais de 
Jornalismo, Letras e Pedagogia. Em 1959, a instituição incorporou 
a Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais (originalmente 
de outra mantenedora). Em 1970, surgem as Faculdades de Ar-
quitetura e Urbanismo, de Comunicação e de Serviço Social. Em 
1985, a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia. Todas formariam 
as Faculdades Católicas de Santos, embrionárias da Universidade. 

No dia 6 de fevereiro de 1986, consagrado a santo Thomás de 
Aquino, a Universidade Católica de Santos foi reconhecida, tornan-
do-se a primeira da região, com a homologação do parecer de 
aprovação do Processo 3924/76, pelo então Ministro da Educação 
Marco Antônio Maciel. 

Seus protagonistas são docentes e discentes que atuam em 
fóruns de discussão sobre políticas públicas, como dirigentes de 
entidades de categorias profissionais ou membros de instituições 
civis. A socialização da produção acadêmica e de conhecimentos 
técnico-científicos acontece por meio de projetos e serviços ofere-

cidos gratuitamente às comunidades interna e externa. 

NOVO CHANCELER
Em 2015, a instituição deu as boas-vindas ao novo chanceler, o 

bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa. No dia 2 de 
junho, foi realizada missa e cerimônia que marcaram o início do 
seu ministério na Universidade, com a participação de sacerdotes 
e a presença de funcionários docentes e administrativos, alunos e 
representantes da Sociedade Visconde de São Leopoldo e Liceu 
Santista. 

Com o lema episcopal “E habitou entre nós”, Dom Tarcísio Sca-
ramussa foi recebido em clima de festa pela Diocese de Santos, 
sendo que a sua nomeação como novo bispo diocesano ocorreu 
no dia 6 de maio. A decisão foi baseada no pedido de renúncia de 
dom Jacyr Fran-
cisco Braido, 
conforme previs-
to pelo Código 
de Direito Canô-
nico, por motivo 
de idade.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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MISSÃO
Formar cidadãos com base nos princípios da solida-

riedade, da justiça e do respeito aos direitos humanos, 
fortalecidos pela ética cristã e com competência profis-
sional para atuar em uma realidade sociocultural hetero-
gênea e sujeita a frequentes mutações.

VALORES
• Ética cristã
• Promoção social
• Inserção regional
• Integração internacional
• Excelência acadêmica
• Produção e socialização do conhecimento
• Espírito de equipe
• Criatividade
• Inovação
• Responsabilidade socioambiental
• Fortalecimento do processo democrático

14
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CHANCELARIA E REITORIA
Chanceler
Dom Tarcísio Scaramussa 

Reitor
Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Pró-Reitora Administrativa
Profª. Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho 

Pró-Reitora de Graduação
Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitor de Pastoral
Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva 

Diretor do Centro de Ciências da Educação e Comunicação
Prof. Me. Fábio Cardoso Maimone 

Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde
Profª. Me. Mônica Lourenço das Neves 

Diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia
Prof. Dr. Cléber Ferrão Corrêa 

Diretora da Faculdade de Direito
Profª. Dra. Renata Soares Bonavides 

Diretora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas
Profª. Dra. Adriana Florentino de Souza

Dom Tarcísio Scaramussa, 
chanceler da UniSantos
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GESTÃO ESTRATÉGICA
O processo de gestão da Universidade Católica de Santos 

apoia-se numa atividade permanente de Planejamento Es-
tratégico do qual são derivados o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e os Planos Setoriais. A metodologia de tra-
balho e o ciclo decisório em todas as instâncias universitárias 
referendam a prática colegiada, comunitária e participativa, 
marcas de sua identidade.

Fiel à Missão institucional e ao Marco Referencial expres-
sos em seu Estatuto, a UniSantos empreende monitoramento 

constante da conjuntura socioeconômica, de modo a alinhar 
suas estratégias e promover ações que reforcem e amplifi-
quem seu compromisso com a Educação.

O posicionamento estratégico da Universidade, ao longo de 
sua História, revela a opção pela formação integral da pessoa, 
alicerçada no Evangelho, norteada pelas diretrizes da Igreja e 
pelas orientações do Magistério, em permanente diálogo com 
as políticas públicas, de modo a enaltecer sua identidade de 
universidade confessional católica, filantrópica e comunitária.

16
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Uma Universidade pública não-estatal. Assim, a Universidade Ca-
tólica de Santos está reconhecida e qualificada como Instituição Co-
munitária de Educação Superior (ICES), conforme a portaria nº 384, 
da Secretaria de Regulamentação e Supervisão da Educação Superior 
do Ministério da Educação, publicada no dia 27 maio de 2015. Única 
na Região Metropolitana da Baixada Santista que na sua constituição 
e essência sempre esteve nesta categoria, a UniSantos passou a ser 
reconhecida pela Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013.

Além de instituição confessional, um dos diferenciais que carac-
terizam a Universidade é a sua gestão marcada pela força decisória 
dos colegiados, com a participação de representantes da sociedade 
civil. Por não possuir finalidade lucrativa, a UniSantos não distri-
bui dividendos, sendo que parte da receita é revertida em serviços 
para a comunidade. Outra característica que define uma Instituição 
de Ensino Comunitária é a sua competência no ensino, pesquisa e 
extensão.

ÚNICA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA
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EXCELENTE DESEMPENHO NO  
ÍNDICE GERAL DE CURSOS (IGC)

A UniSantos obteve nota 4, excelente desempenho, 
no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep.   
Na região, a UniSantos é destaque, sendo que está en-
tre as 23 melhores universidades do País e as 10 melho-
res no Estado de São Paulo que obtiveram o IGC 4.

 A instituição também é destaque novamente no 
Conceito Preliminar de Curso (CPC), que é obtido a par-
tir de três notas (Enade, titulação dos professores e re-

gime de trabalho, e infraestrutura e organização didáti-
co-pedagógica). Os cursos avaliados tiveram excelentes 
conceitos. Com nota 4, estão em destaque na região os 
cursos de Matemática, Letras, Biologia, Pedagogia, His-
tória, Filosofia, Sistemas de Informação, Engenharia de 
Produção e Engenharia Ambiental. Também se destaca-
ram com nota 3, os cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Química, Ciências da Computação, Engenharia Civil e 
Engenharia de Petróleo.
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Em 2015, a UniSantos deu início a mais uma etapa do seu Programa de 
Ações Ambientais, como o lançamento do Programa de Eficiência Ener-
gética, que contemplou a troca das lâmpadas fluorescentes, do pátio do 
Campus Dom Idílio José Soares, por lâmpadas de LED. A ação fez parte da 
série de medidas que têm o objetivo de sensibilizar a comunidade acadê-
mica sobre o consumo sustentável.  

Entre as ações implementadas nos últimos anos, a Universidade re-

aliza a campanha de consumo sustentável de energia elétrica, a coleta 
seletiva “Escolha Cuidar” e o acionamento ecológico das válvulas hydra e 
torneiras.  Desde 2008, investe em uma usina de energia, com biodiesel 
b, que é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis. A 
operação ocorre de segunda a sexta-feira, durante o chamado “horário de 
pico” de consumo, das 18 às 21 horas, período em que a energia é 100% 
gerada por ela.

PROGRAMA DE AÇÕES AMBIENTAIS
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COMUNIDADE ACADÊMICA
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INFRAESTRUTURA FÍSICA

CAMPUS BOQUEIRÃO
O campus Boqueirão, que abriga a Faculdade de Direito e o 

curso de Arquitetura e Urbanismo, possui dois prédios interli-
gados, além da clínica do curso de Psicologia. Com 24 salas de 
aula, salas ambiente, bibliotecas exclusivas, salas de informá-
tica com 137 computadores, salas de internet, cantina, capela, 
ateliê, dois auditórios e sala de júri simulado, está localizado 
na Avenida Conselheiro Nébias, 584, no bairro Boqueirão.

24

CAMPUS DOM DAVID PICÃO
Laboratórios, biblioteca exclusiva, salas ambiente, salas 

de informática, salas de internet, e brinquedoteca, em uma 
área de 90 m2, com videoteca e midiateca, matemoteca, e 
espaços historiando e canto da criação e da fantasia, fazem 
parte da infraestrutura do Campus Dom David Picão, que 
atende exclusivamente ao curso de Pedagogia. Ele fica na 
Rua Comendador Martins, 296, no bairro Vila Mathias.
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Construído em uma área de 30 mil m2, o campus Dom Idílio José 
Soares possui 101 salas de aula, 13 laboratórios de informática, com 443 
computadores, 4 auditórios, 2 miniauditórios e uma biblioteca com 1.300 
m2, que possui mezanino com sala de leitura monitorada por circuito 
interno de TV, salas de internet e de estudos, com capacidade para 300 
lugares. Com quatro pavimentos, o prédio principal está interligado ao 
Centro de Pesquisa e Tecnologia, por meio de passarela, no andar térreo 
e no 2º pavimento.

O hall de entrada, com 15 metros de pé-direito, de onde se tem a 

visibilidade de todos os andares, possui cobertura de vidro que permite 
a iluminação natural. Em destaque, o elevador panorâmico e o espelho 
d´água, com jatos decorativos e painel com motivo religioso ao fundo. A 
área administrativa (Chancelaria, Reitoria, Departamento de Tecnologia 
da Informação e Comunicação e órgão de apoio) ocupa prédio próprio 
em uma área construída de 1.752 m2. No térreo do campus, que interliga 
os três prédios, capela, cantina, posto bancário, refeitório, livraria e sala 
de pastoral complementam os espaços diferenciados, na Avenida Conse-
lheiro Nébias, 300, no bairro Vila Mathias.

CAMPUS DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES

25
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ACESSIBILIDADE TOTAL
Alunos, professores e visitantes com deficiências ou com mobi-

lidade reduzida encontram nos campi da UniSantos condições e 
possibilidades de utilização, com segurança e autonomia, de todos 
os espaços acadêmicos. Rampas, elevadores, banheiros e mobiliá-
rios adaptados permitem livre circulação pelo ambiente universi-
tário, estando indicados por pisos táteis e sinalização. Bibliotecas, 

salas ambiente, laboratórios e entradas exclusivas possibilitam 
acesso total a todos os serviços disponíveis.

Programas e materiais didáticos específicos também estão à 
disposição dos alunos com deficiências. Nos laboratórios de infor-
mática, softwares específicos auxiliam usuários que apresentam 
baixa visão.

26
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SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
Com 260 mil volumes, entre livros e periódicos, e uma plataforma exclusiva 

de Bases de Dados Digitais, as três bibliotecas da UniSantos estão localizadas 
nos dois campi, e possuem o Pergamum, sistema informatizado de gerencia-
mento de dados, integrado, que permite a realização de pesquisas de livros, 
periódicos (revistas, jornais e boletins), monografias e dissertações. Interligadas 
entre si, tornando a consulta fácil e rápida pelo usuário, tem como missão 
oferecer à comunidade acadêmica produtos e serviços de informação que au-

xiliem no desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão.

Números: 265.000 livros e periódicos
                   151.000 empréstimos
                      14 bases de dados e períodicos eletrônicos 
                      12.960 títulos de periódicos eletrônicos
                   2.101 livros eletrônicos (e-books)

27
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LABORATÓRIOS E ESPAÇOS  
DIFERENCIADOS DE APRENDIZAGEM

Com mais de 100 laboratórios e espaços diferenciados de pesquisa e ensino, a UniSantos oferece uma infraestrutura com alta 
tecnologia para unir teoria e prática. Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, Saúde, Educação e Comunicação, possuem equipa-
mentos exclusivos, são interligados por rede de lógica e possuem moderno sistema de segurança.    

Além do suporte às aulas, também são utilizados durante atividades voltadas às pesquisas e projetos realizados em parceria 
com outras organizações e em prestação de serviços que contribuem para o desenvolvimento tecnológico e científico, vocacio-
nado para a inovação, atendendo às demandas sociais e mercadológicas. 

A sinergia entre os cursos de graduação e pós-graduação estimula a iniciação científica e tecnológica. Entre os laboratórios e 
espaços diferenciados, pode-se destacar:

GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO
De última geração, o laboratório de Gastronomia e Nu-

trição possui modernos equipamentos de cozinha profis-
sional, sala de demonstração e cabines de análise sensorial. 
O espaço é dividido em quatro ambientes: antessala de 
higienização; sala ambiente para aula; sala de recepção e 
preparação dos gêneros alimentícios; e cozinha industrial 
com oito baias para fogões e forno semi-industrial, além de 
ilha central de cocção.

Por conta da sua infraestrutura diferenciada é constante 
requisitado para concursos culinários em níveis regional, 
estadual e nacional.

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS
Empregar o conhecimento adquirido nos cursos da área de negócios no desenvolvimento de soluções para problemas orga-

nizacionais de empresas da Baixada Santista, proporcionado aos alunos forte vinculação entre teoria e prática. Essa é a proposta 
do Laboratório de Soluções de Negócios, que desenvolve projetos sob a perspectiva interdisciplinar, com equipes formadas por 
professores com larga experiência e alunos na qualidade de trainees.

28

Números: Mais de 100 laboratórios
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SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE 
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
Fruto de parceria entre a UniSantos e a empresa franco-americana 

Schlumberger, o Laboratório de Simulação de Processos de Explo-
ração de Petróleo é equipado com máquinas e softwares de última 
geração. O espaço possui aplicativos com módulos nas áreas da Ge-
ofísica, Geologia, Engenharia de Reservatório e Engenharia de Poço, 
além de coluna de perfuração, análise, simulação de hidráulica, tor-
que e arraste. O Laboratório é utilizado para aulas, desenvolvimento 
de projetos de Iniciação Científica e cursos de extensão oferecidos 
pela Universidade.

GEOCIÊNCIAS
Rochas, minerais, fósseis, caixa de erosão, lupa binocular, testemu-

nhos de sondagem e sedimentos compõem o acervo do Laboratório 
de Geociências da UniSantos, que dá suporte às disciplinas de Geolo-
gia e Paleontologia.  Espaço diferenciado para a aplicação prática de 
conceitos básicos de Geologia, o local é utilizado por futuros profis-
sionais das áreas de Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, 
Engenharia Civil, Engenharia de Produção e História. Nele, os alunos 
aprendem técnicas de identificação de minerais a partir de amostras 
selecionadas e desenvolvem habilidade para identificação de áreas 
de riscos geológicos. 

CONFORTO AMBIENTAL
Com equipamentos que permitem a realização de inúmeros trabalhos que contemplem aspectos da sustentabilidade urbana, climatologia urbana, 

racionalização do consumo de energia e dos recursos hídricos, o Laboratório de Conforto Ambiental é um espaço diferenciado para alunos de Arquite-
tura e Urbanismo, Engenharias e Ciências Biológicas. Oferece equipamentos, como: heliodon, filtro de banda oitava, dosímetro, barômetro, termômetros 
químicos, psicômetro, luxímetro e bússolas permitem a realização de projetos relativos ao segmento acústico, lumínico e higrotérmico do conforto am-
biental, nas escalas do edifício, do meio urbano e do planejamento urbano.
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INFORMAÇÃO, ARQUIVO E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO
O Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação (Liame), criado em 2006 por alunos e docentes do Programa 

de Mestrado em Educação, tem como objetivo a coleta, classificação e arquivo de informações sobre as instituições de ensino. 
Álbuns fotográficos, registros escolares, publicações e documentos diversos fazem parte do acervo. Espaço para pesquisa, atua 
em conjunto com os cursos de Graduação.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
 E SALAS DE INTERNET

Com mais de 700 computadores, 17 laboratórios de infor-
mática, 4 salas de internet e 21 centrais de impressão, a rede 
de laboratórios da UniSantos se destaca pela variedade de 
softwares atuais e específicos para as diferentes áreas do co-
nhecimento. Alguns são exclusivos, como o Laboratório de Si-
mulação de Processos de Exploração de Petróleo, Laboratório 
de Redes, Laboratório de Processos de Plataforma e Refino e 
Laboratório de Simulação de Operações Unitárias.

Outro diferencial na UniSantos, é que as Salas Internet são 
espaços reservados exclusivamente para que os alunos exe-
cutem trabalhos com cunho acadêmico e pesquisas na web.

Números: mais de 700 computadores
                   17 laboratórios de informática
                    4 salas de internet
                   21 centrais de impressão
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TECNOLOGIAS E SERVIÇOS

GOOGLE APPS FOR EDUCATION
Com uma solução de e-mail segura, que permite acesso facilitado, inclusive por meio de smar-

tphones e tablets, a instituição conta com a plataforma Google Apps for Education, que oferece 
inúmeros recursos para trabalhar remotamente e compartilhar conteúdos e documentos. 

ESTAÇÃO DE RECARGA
Um espaço de auto-atendimento, onde o aluno 

carrega o seu cartão de identificação com valores 
para serem utilizados no pagamento junto à secre-
taria, na biblioteca e para créditos de impressão. A 
Estação de Recarga facilita o acesso aos serviços 
acadêmicos e dinamiza o atendimento na secreta-
ria, biblioteca e laboratórios de informática. 

APOIO AO ENSINO PRESENCIAL
A UniSantos mantém o Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), um software 

livre, criado com o intuito de fomentar um espaço de colaboração on-line. Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem, é a ferramenta de apoio aos cursos presenciais e a distância oferecidos pela Instituição.

Integrado ao sistema acadêmico e ao portal da universidade, nele, as disciplinas são organizadas em 
comunidades, nas quais alunos e professores inserem-se como participantes, onde materiais em áudio, 
vídeo, imagem e texto são compartilhados, além de avaliações e debates por meio de fóruns e chats.

UNISANTOS WI-FI
Facilidade no acesso e a possibilida-

de de utilizar qualquer dispositivo (note-
books, smartphones, tablets, entre outros) 
com uma conexão wireless. Estes são os 
principais benefícios da rede UNISANTOS-
-WIFI, que oferece acesso à internet em to-
das as áreas dos campi sem a necessidade 
de nenhuma configuração adicional. Pro-
fessores, alunos, funcionários e visitante 
credenciados contam com os serviços nas 
áreas comuns, biblioteca, salas de aula, la-
boratórios e salas administrativas.

SECRETARIA ON-LINE
Dinamizar o processo de solicitação de declarações de matrícula, de quitação de débitos, en-

tre outras, além de fornecer informações acadêmicas referentes às atividades complementares, 
planos de ensino, disciplinas pendentes, notas e faltas e consultas de registros de orientações de TCC. 
Esses são alguns benefícios proporcionados pelo Serviço de Secretaria On-line. Utilizando o número de 
matrícula e senha, o aluno consegue resolver questões burocráticas de maneira simples e ágil, sem a 
necessidade do comparecimento presencial às secretarias. 
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LAN SCHOOL 
O software Lan School é uma ferramenta de apoio 

ao professor para aulas ministradas nos laborató-
rios de informática. A partir dela é possível obter o 
controle de cada microcomputador do laboratório e 
permitir que todos os alunos visualizem a tela do do-
cente, possibilitando mais interação e interativa em 
atividades compartilhadas entre a turma. 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO
• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Ciências da Computação
• Ciências Econômicas
• Comércio Exterior
• Direito
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Petróleo

• Engenharia de Produção
• Engenharia Portuária
• Farmácia
• Filosofia
• Gastronomia
• Gestão Portuária
• História
• Jornalismo
• Letras Português/Inglês
• Logística
• Matemática
• Música

• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Química Tecnológica
• Redes de Computadores
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Serviço Social
• Sistemas de Informação
• Tradução e Interpretação
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ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
Garantia de flexibilização curricular e do processo interdiscipli-

nar, o Programa de Enriquecimento Curricular é oferecido a todos 
os alunos, a partir do 3º semestre letivo. Sem restrição de área, ele 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Católica de Santos formam um conjunto integrado de atividades de 
ensino e pesquisa, voltado à formação de pessoal qualificado para a 
pesquisa e o ensino superior.

Os cursos de Direito, Educação e Saúde Coletiva que integram o 
Programa de Mestrado têm como objetivo básico aprofundar os co-
nhecimentos científicos e profissionais do aluno graduado e possibili-
tar o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa em área especí-
fica, e para a docência no ensino superior. 

No âmbito do Doutorado, a Universidade oferece os cursos de Di-
reito, Educação e Saúde Coletiva, os quais proporcionam formação 
científica ampla e aprofundada, com ênfase no desenvolvimento da 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Direcionados as pessoas com formação superior que buscam apri-

moramento técnico-profissional em nível de especialização, ou Pós-
-Graduação Lato Sensu, a UniSantos oferece cursos nas áreas de Arqui-
tetura e Urbanismo, Comunicação, Educação, Engenharias, Política e 
Sociologia e Tecnologia.

Além das disciplinas ministradas na Universidade, os alunos de Pós-
-Graduação têm a oportunidade de cursar dois módulos optativos. O 
Internacional tem o objetivo propiciar vivência no exterior ao corpo 

pode cursar, inteiramente grátis, uma disciplina de outro curso para 
enriquecer o seu conhecimento e aumentar o diferencial no merca-
do de trabalho.

capacidade de pesquisa e no aprimoramento intelectual em diferen-
tes ramos do saber. Esse processo culmina com a elaboração de tese 
original, fruto de pesquisa que resulte em contribuição relevante para 
a respectiva área de conhecimento.

discente, em duas semanas, nos finais dos semestres letivos, com mi-
nicursos em universidades estrangeiras conveniadas com a UniSantos.

Já o Módulo Pedagógico tem como foco a formação para o exer-
cício da docência superior, com vistas a reflexões sobre os processos 
de aprender a ser professor e a vivência na sala de aula. Vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, o Módulo 
Formação Docente é desenvolvido sob a supervisão dos docentes pes-
quisadores que atuam no programa.
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ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Focado na formação profissional e docência no ensino superior, o Encontro de Professores 2015 contou com mesas-redondas, 

minicursos, palestras, reuniões de colegiados e diálogos com a Reitoria. Anualmente, o evento reúne todo o corpo docente para 
a preparação do ano acadêmico e reflexão sobre a formação e práticas que 
envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Encontro de Formação de Professores dá continuidade à formação 
permanente dos docentes, com vistas ao debate sobre as questões peda-
gógicas vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Ele oferece um espaço de 
questionamento, partilha e reflexão sobre o ser docente, com o objetivo 
de promover a interação e o amadurecimento do profissional do campo 
da Educação. 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Ofertados por meio de um ambiente virtual de aprendizagem interativo e que favorece a comunicação on-line entre pro-

fessores e alunos, os cursos e disciplinas a distância da UniSantos trazem a certificação de uma universidade reconhecida pela 
qualidade de ensino. Os professores possuem qualificação em educação a distância e a metodologia visa garantir a relação pro-
fessor-aluno.
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PRIMEIRO DOUTORADO EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO
Aprovado pela Coordena-

ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), do Ministério da Educa-
ção, o Programa de Douto-
rado em EDUCAÇÃO chegou 
para consolidar a produção 
científica da Universidade e para responder aos desafios do século XXI. No relatório é destacado que a proposta teve excelen-
te fundamentação em termos de estrutura curricular e de atividades acadêmicas previstas. 
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EVENTOS E SEMANAS ACADÊMICAS
Visando à ampliação e à democratização do conhecimento, as 

Semanas e Jornadas Acadêmicas e Científicas proporcionam o diá-
logo entre a comunidade científica e os profissionais das diversas 
áreas do conhecimento que atuam no mercado de trabalho.

Por meio de fóruns de discussões, cursos, oficinas, mesas-re-
dondas, seminários, palestras, diálogos, exposições de trabalhos, 
workshops e outras atividades, as Jornadas propõem reflexões 
sobre temas atuais e debatem questões de interesse regional e 
nacional, abordando desde aspectos relacionados à formação, 
empregabilidade, novas tecnologias e serviços, até questões éti-
cas e problemas contemporâneos.

Empregando a interdisciplinaridade e incentivando o empre-
endedorismo, os eventos também oferecem a possibilidade de 
integração e maior coesão entre os alunos dos diferentes cur-
sos e períodos, estimulando o desenvolvimento psicossocial dos 
universitários. 

• VII Jornada de Educação
• 26º Jornada de Negócios, Porto e Relações Internacionais
• IX Jornada Científica da Saúde
• 10ª Semana de Gastronomia
• 14ª Semana de Nutrição
• 42ª Semana de Psicologia
• 30ª Semana de Enfermagem
• 21ª Semana de Farmácia
• XII Semana de Biologia
• XII Semana dos cursos de Ciências Exatas e Tecnológicas
• LXII Semana Jurídica da Faculdade de Direito
• XVII Semana de Arquitetura e Urbanismo
• V Semana de Relações Internacionais
• V Semana de Comunicação Social
• 35ª Jornada de Serviço Social
• III Jornada de Matemática
• II Semana de Engenharia de Petróleo da Católica de Santos

III PETROQUIZ
Aberto a universitários de todos os cursos e 

de diferentes instituições de ensino, o PetroQuiz 
busca estimular o envolvimento dos alunos com 
a pesquisa e o conhecimento. Um grupo mul-
tidisciplinar de professores elabora perguntas 
sobre história, dados estatísticos, geopolítica, 
curiosidades e questões técnicas específicas da 
indústria do petróleo, e os universitários dispu-
tam um “jogo” em busca do conhecimento.

Público: 100 pessoas
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7ª SEMANA DO JOVEM EMPREENDEDOR
Com o objetivo de capacitar e orientar jovens sobre as opor-

tunidades de negócios, a UniSantos foi sede da 7ª Semana do 
Jovem Empreendedor, organizada em parceria com os núcleos 
de Jovens Empreendedores do Centro das Indústrias de São Pau-
lo (Ciesp) e da Associação Comercial de Santos (ACS). Parceira na 
realização do evento desde a primeira edição, o tema da mesa-re-
donda foi “Empreendedores de Sucesso” e contou com a partici-
pação de empresários e especialistas da área de negócios.
Público: 200 pessoas

XV JORNADA ANTI STRESS
Com o tema “Desconecte-se, os alunos do Psi-

cologia realizaram a XV Jornada Anti stress. Mas-
sagem, Reiki, Pescaria, Sala da Infância, Oficina de 
Mandalas, Sala de Artes, Plástico Bolha, Yoga, Psi-
cologia Corporal, Karaokê e Alongamento fizeram 
parte das   atividades.  O objetivo foi promover a 
interação, focando em atividades que proporcio-
nassem relaxamento e diversão, sem a utilização de 
muita tecnologia.

Público: 600 pessoas

IV FESTIVAL SOCIOLOGIA E MÚSICA
A partir dos temas trabalhados em sala de aula (Metodologia da Lei-

tura, Introdução à Sociologia, Por que a Sociologia é uma Ciência?, So-
ciedade e Cultura, Socialização, Processos de Interação Social e Mudan-
ça Social), os alunos do curso de Licenciatura em Música participaram 
do IV Festival Sociologia e Música. Uma comissão julgadora, formada 
por músicos e pesquisadores da área, analisou quesitos básicos como 
Melodia, Letra e Relação com o tema, e complementares, que inclui 
interpretação e acompanhamento. 

Público: 600 pessoas
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SEMINÁRIOS DE DIREITO CONTEMPORÂNEO
Os Seminários de Direito Contemporâneo objetivam promover o diálogo entre membros da comunidade universitária, desenvolvendo a construção 

de novas habilidades e competências cognitivas beneficiadas pela prática. Com forte viés interdisciplinar, os Seminários estimulam o aprofundamento 
de pesquisas acadêmicas, corroborando o entrelaçamento da prática e teoria da ciência do Direito.

VISITAS TÉCNICAS E ATIVIDADES PRÁTICAS
Observar os processos de fabricação, montagem e organização indus-

trial; estudar processos reais de manufaturação; conhecer instalações e as 
tecnologias empregadas em parques industriais e desenvolver estudos in 
loco associando atividades práticas com a teoria. Esses foram os objetivos 
das visitas técnicas realizadas por alunos de diferentes áreas do conheci-
mento, a empresas dos segmentos automotivo, farmacêutico, energético, 

gastronômico, entre outras, além de cidades e regiões distintas, como Curi-
tiba, Monte Alegre do Sul e Amazonas. Elas contribuem para novos conhe-
cimentos e vivência prática em relação ao mercado de trabalho.

Números: 30 viagens de estudos
Público: 1.000 alunos e professores
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INSTITUTO DE PESQUISAS  
CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS

Responsável pelo registro, monitoramento e divulgação de 
pesquisas científicas, prestação de serviços a instituições pú-
blicas e privadas, e intercâmbio com instituições de pesquisa 
e tecnologia no Brasil e no exterior, o Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas (Ipeci) promove a realização de pes-
quisas que contribuam para o desenvolvimento socioeconô-
mico ambientalmente sustentável.

A infraestrutura é diferenciada, com laboratórios, como: 
Análise Instrumental; Biotecnologia e Nanotecnologia; Cir-
cuitos Integrados Analógicos e Digitais; Geofísica Aplicada à 
Exploração de Petróleo; Sustentabilidade; e Multiusuário. Para 
auxiliar na elaboração, planejamento e execução da política de 
pesquisa, o Ipeci conta com o Conselho Científico e Tecnoló-
gico, que também monitora e auxilia os órgãos e instituições 
de pesquisa da Universidade. Ele oferece, ainda, informações à 
comunidade universitária sobre as formas de obtenção dos be-

nefícios propostos pelos programas patrocinados pelas agên-
cias de fomento e demais órgãos públicos.

Os Comitês Científicos de Área estão entre os órgãos que 
constituem o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas. 
Entre as funções, assessoram a diretoria e o Conselho Científico 
e Tecnológico a identificar projetos de pesquisa que possam ge-
rar produtos a serem oferecidos para a prestação de serviços. A 
UniSantos possui os seguintes comitês: Ciências Exatas e da Ter-
ra; Ciências Biológicas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; 
Ciências da Saúde; Ciências Humanas; e Comitê Multidisciplinar.

O Comitê Institucional de Iniciação Científica da Universida-
de Católica de Santos tem como objetivos cadastrar, registrar e 
acompanhar os projetos de Iniciação Científica; divulgar e in-
formar sobre os projetos finalizados e em andamento; e orga-
nizar encontros anuais de Iniciação Científica na Universidade 
visando a divulgação dos resultados e a troca de experiências.

Números: 35 grupos de pesquisa
                   261 projetos de pesquisa
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O ENSINO MÉDIO
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio é 

voltada para estudantes do Ensino Médio, preferencialmente, da Rede 
Pública. Tem o objetivo de despertar a vocação científica, por meio de ati-
vidades de pesquisa ou tecnológica, orientadas por professores mestres 
e doutores da Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da UniSantos. 
Os alunos recebem bolsas de estudos, inclusive com fomento do CNPq. 

Números: 6 escolas de Ensino Médio
                   44 bolsistas

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Estimular o desenvolvimento do pensamento científico e a iniciação à 

pesquisa estão entre os objetivos do Programa Institucional de Iniciação 
Científica. Voltado para os alunos dos cursos de Graduação, busca formar 
para a pesquisa, para a ciência, por meio de aprendizagem de técnicas e 
métodos de investigação. Os alunos recebem bolsas de estudos, inclusive 
com fomento do CNPq e FAPESP.

Números: 100 bolsistas
                    27 voluntários

INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
Contribuir para a formação de recursos humanos que se dedicarão ao 

fortalecimento da capacidade inovadora no País está entre os objetivos 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação. Os alunos recebem bolsas de estudos, inclusive 
com fomento do CNPq e FUNTEL. 

Números: 29 bolsistas

PROJETO CAÇA TALENTOS
O projeto Caça Talentos, vinculado ao Instituto de Pesquisas Científicas 

e Tecnológicas (IPECI), tem o objetivo de apresentar o universo da investi-
gação científica para os universitários e alunos do Ensino Médio, além de 
estimular para que integrem os programas de iniciação científica e sigam 
nos estudos em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e douto-
rado). A vivência nos laboratórios do IPECI, a orientação dos pesquisado-
res e o próprio trabalho de pesquisa proporcionam novas possibilidades 
de estudos e futuro profissional.

Números: 29 bolsistas
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DOUTORADO SANDUÍCHE
O programa de doutorado sanduíche da UniSantos propicia es-

tágio de pesquisa no exterior aos doutorandos de seus programas 
junto a universidades, a instituições científicas e a pesquisadores es-
trangeiros reconhecidos como referência e que possuam comprova-
do vínculo com os projetos de pesquisa dos respectivos orientadores.

Assim, o programa assegurar vivência internacional de pesquisa 
em centros de referência para os objetos de investigação das teses 
desenvolvidas pelos discentes. O acesso a material diversificado, a 
interação com outros modelos de pesquisa, a convivência com ou-
tros pesquisadores e a participação de outros ciclos de debate visam 
consolidar bases mais profundas para a construção de teses de maior 
cientificidade e relevância social.

PÓS-DOUTORADO
Destinado a pesquisadores brasileiros ou estran-

geiros que detêm o título de doutor há pelo menos 
dois anos, o Programa de Pós-Doutorado da UniSan-
tos estabelece estágios de pesquisa desenvolvidos 
por tempo determinado junto aos programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade, sob 
a supervisão permanente dos respectivos quadros 
docentes. O Programa se fundamenta no reconhe-
cimento de que os estágios de pesquisa são de es-
pecial relevância para a formação de recursos huma-
nos, e também para o fortalecimento dos próprios 
programas de Mestrado e Doutorado.

PROJETO SOCIOEDUCATIVO AMBIENTAL
Cidadania ilumina a vida – Projeto socioeducativo de 

consumo racional de recursos não renováveis é o título 
do projeto da UniSantos aprovado e contemplado com 
recursos do Programa de Apoio à Extensão Universitária 
do Ministério da Educação. A participação da Universida-
de no programa só foi possível por conta da sua qualifica-
ção como Instituição Comunitária de Educação Superior, 
ou seja, pública não-estatal, uma vez que ele é voltado 
para instituições federais, estaduais e municipais. 

O objetivo é realizar um processo educativo com os 
moradores do Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste, em 
Santos, em relação ao uso ineficiente de energia elétrica, 
por conta de imóveis sem o fornecimento regular, e pro-
mover a consciência ambiental. 
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CERTIFICAÇÃO PELO CNPq
Credenciada junto ao Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnologia 
(CNPq), a UniSantos está autorizada para impor-
tar máquinas, equipamentos, aparelhos e instru-
mentos, isentos dos impostos de importação, de 
produtos industrializados e do adicional ao frete 
para renovação da marinha mercante, além de 
ficar dispensada do exame de similaridade e 
de controles prévios ao despacho aduaneiro. A 
certificação é exclusiva para entidades sem fins 
lucrativos, ativas no fomento, coordenação ou 
execução de programas de pesquisa científica 
ou tecnológica.

COMITÊ DE ÉTICA 
EM PESQUISA

Órgão colegiado de natureza técnico-cien-
tífica, o Comitê de Ética em Pesquisa da Uni-
Santos é responsável em revisar todos os pro-
tocolos, emitir parecer, desempenhar papel 
consultivo e educativo, além de manter a co-
municação permanente com a Comissão Na-
cional de Ética em Pesquisa. O grupo fomenta 
a reflexão em torno da ética na ciência e rece-
be denúncias de abusos ou notificação sobre 
fatos adversos.

SEMINÁRIOS DE PESQUISA
Com o objetivo de aproximar estudantes e pro-

fessores de temas técnicos e científicos, o Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) de-
senvolveu ao longo do ano 15 seminários que reuni-
ram o corpo docente e estudantil da Universidade, 
e alunos do Ensino Médio que integram o Programa 
Iniciação Científica. Assuntos como Meio Ambiente, 
Química Medicinal, Engenharias, Arquitetura, entre 
outras áreas de estudo, foram debatidos entre dife-
rentes pesquisadores e o público em geral.

Números: 15 seminários
Público: 450 pessoas
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GRUPOS DE PESQUISA CNPq
Cadastrados nos diretórios dos grupos de Pesquisa do CNPq e no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) da 

UniSantos, os grupos de pesquisa contribuem para a promoção do enriquecimento cultural e o crescimento da Região Metropo-
litana da Baixada Santista. Nas mais diferentes áreas e linhas de pesquisa, estão assim constituídos:

• Biotecnologia

• Grupo de Pesquisa Comunicação e Cidadania

• Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais

• Instituição de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas

• Interação entre Insetos e Plantas com Ênfase em Biologia de Conservação

• Laboratório de Informação e Arquivo Memória da Escola

• Música Nova e Educação Musical

• Políticas Públicas em Educação: Trabalho e Formação

• Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação

• Geotecnologia Ambiental

• Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em Eficiência Energéti-

ca e Energias Alternativas

• Grupo de Pesquisa Operacional e Logística - GPOLOG

• Habitação Social em Santos

• Kryptóslab - Laboratório de Criptografia

• Laboratório de Geofísica Aplicada à Exploração de Petróleo - 

LGAEP
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• Laboratório de Sustentabilidade - LABSUS

• Laboratório de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos e 

Digitais - LPCIAD

• Observatório Socioespacial da Baixada Santista

• Registro Plástico e Audiovisual e Representações em Arquite-

tura e Urbanismo

• Grupo de Avaliação de Exposição de Risco Ambiental

• Grupo de Estudos da Assistência à Saúde Mental da Baixada 

Santista - GEPAPS 

• Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas de Saúde - GEPPS

• Grupo Interdisciplinar de Estudos em Psicanálise e Cultura

• Nanobiotecnologia

• Tecnologias de Educação em Saúde

• Astropolítica: Direito e Política Espacial

• Direito Economico Internacional e Meio Ambiente - DEIMA

• Direito Ambiental das Cidades

• Direito Marítimo, Portos e Zona Costeira

• Direitos Humanos e Vulnerabilidades

• Energia e Meio Ambiente

• Governança Global e Regimes Internacionais

• Mediação para Solução de Conflitos Socioambientais

• Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais

• Tutela Judicial do Meio Ambiente

47

Relatorio-Social-2015.indd   47 14/04/2016   14:56:29



48

CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓSIOS
Contribuindo para a discussão de diferentes temas e apre-

sentando resultados de projetos de pesquisa desenvolvidos 
nas áreas de graduação e pós-graduação, a UniSantos man-
tém constante participação em congressos, conferências, 
encontros e simpósios, nacionais e internacionais. Represen-
tada por alunos, docentes e pesquisadores, a Universidade 
esteve em mais de 40 eventos científicos, em 2015.

Entre os eventos em que a UniSantos esteve representa-
da, estão: Congresso Internacional de Pedagogia (Cuba), XV 
Jornadas Argentinas de História de la Educación (Argentina), 
XI Encontro de Bibliotecas Y Editores de Bases de Dados (Mé-

Números: 275 alunos e docentes participantes
                   132 projetos apresentados
                   75 eventos científicos

xico), Internacional Conference on Microwaves for Intelligent 
Mobility (Alemanha), Semana Internacional de Estudantes 
em Ilmenau (Alemanha), International Microwave and Opto-
electronics Conference, I Congresso Internacional de Novas 
Narrativas, 14º Congresso Internacional da Sociedade Brasi-
leira de Geofísica e 67ª Reunião da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência e Simpósio de Excelência em Gestão 
e Tecnologia.
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Alinhada com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida 
pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a V Semana de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, realizada entre os dias 19 e 25 de outubro, teve 
como tema “Luz, Ciência e Sustentabilidade”. O objetivo da Semana é 
vincular a produção científica aos desafios sociais de diversas áreas da so-
ciedade brasileira. Trabalhos nas áreas de engenharia, saúde, física, quí-
mica, biologia, matemática e ciências sociais foram apresentados como 
ferramentas de inovação social. O evento incluiu a XI Jornada de Iniciação 
Científica e Tecnológica, a III Jornada de Matemática, a XII Semana de Bio-
logia, a XII Exatec e o II Petrosantos.

Pesquisadores, especialistas, docentes e representantes das secretarias 
de educação de municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista 
participaram da X Mostra de Pesquisa, III Seminário Parfor e VIII Colóquio 
de Acervos Escolares: Olhares Sobre a Pesquisa Educacional. Palestras, me-
sas-redondas, sessões simultâneas de comunicações e pôsteres, além do 
lançamento de livros de egressos e professores fizeram parte dos eventos 
promovidos pelo Programa de Mestrado em Educação. 

Entre as pesquisas realizadas recentemente e as que estão em anda-
mento no curso, foram apresentados 40 trabalhos que versaram sobre te-
mas, como:  Formação docente, gestão escolar, tecnologias na educação, 
memória escolar, interdisciplinaridade, qualidade do ensino, profissionali-
zação docente, políticas públicas educacionais, saberes, legislação, avalia-
ção, educação a distância e educação ambiental. 

X MOSTRA DE PESQUISA, III SEMINÁRIO PARFOR  
E VIII COLÓQUIO DE ACERVOS ESCOLARES

Público: 300 pessoas 

V SEMANA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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Educação, tecnologia, desenvolvimento sustentável, 
direito, porto e mobilidade urbana foram alguns dos te-
mas abordados, com a participação de docentes e discen-
tes da UniSantos. As publicações são fruto do desenvol-
vimento de teses, dissertações e pesquisas em diferentes 
áreas do conhecimento e expõem os resultados dos tra-
balhos de pesquisa e criação dos autores.

Entre as obras, destacam-se: Os Desafios Ambientais 
da Zona Costeira; Direito Ambiental Internacional: Avan-
ços e Retrocessos 40 anos de Conferências das Nações Publicações: 120 obras lançadas

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA
Unidas; Crônicas Pedagógicas: escrita reflexiva de pro-
fessores; A Temática Ambiental no Curso de Graduação 
de Ciências Contábeis: Um Enfoque Sobre a Ambienta-
lização Curricular; Ciencia Y Universidad. Desafios en La 
Argentina, Brasil y México; Qualidade de vida e Desenvol-
vimento Econômico Sustentável em Santos; Imigrantes 
brasileiros e a crise em Portugal; Patrimônio no Brasil: 
Suas Riquezas Culturais e Naturais, entre outras.

Relatorio-Social-2015.indd   50 14/04/2016   14:56:33



51

CAPÍTULO ESTUDANTIL SPE UNISANTOS
O Capítulo Estudantil SPE UNISANTOS 

é a primeira organização de estudantes 
da Baixada Santista associada à Society of 
Petroleum Engineers (SPE), ligada ao curso 
de Engenharia de Petróleo.  Em um ano 
de existência, a entidade já realizou com-
petições regionais e nacionais, participou 
de eventos e formou um grupo de estudos 
próprio da área da engenharia de petróleo 
e indústria de petróleo e gás. Em 2015, par-
ticipou em Houston, nos Estados Unidos, da 
etapa mundial do PetroBowl (competição 
com perguntas referentes à indústria do pe-
tróleo e gás). Foi uma das quatro represen-
tantes do Brasil que estiveram na final, par-
ticipando pela primeira vez da competição.

CAPÍTULO ESTUDANTIL DE GEOFÍSICA
Associado à Society of Exploration Geophysicist 

(SEG), o capítulo estudantil “Universidade Católica 
de Santos SEG Student Chapter” proporciona be-
nefícios como bolsas de estudos, financiamento de 
viagens para eventos científicos e acesso a perió-
dicos exclusivos. Fundada em 12 de novembro de 
2015, a associação tem sua primeira diretoria for-
mada por alunos do curso de Engenharia de Petró-
leo e membros do organismo internacional (conta 
com mais de 29 mil associados em 136 países).
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CÁTEDRAS DISCUTEM TEMAS ATUAIS
Voltadas para a discussão de temas atuais, as cátedras representam espaços para a reflexão e para a pesquisa em diferentes 

áreas do conhecimento. Nas áreas da Educação e Direito Internacional, elas preservam o ideário de homens que contribuíram para 
os desenvolvimentos intelectual e profissional.

CÁTEDRA PAULO FREIRE
Tendo como proposito esclarecer ques-

tões como a formação do Homem para o 
seu desenvolvimento pessoal e profissio-
nal, a Cátedra Paulo Freire realizou duran-
te o ano oito mesas-redondas e debates 
na Universidade. Tendo como foco a re-
flexão entre alunos, professores e pesqui-
sadores, a Cátedra promoveu encontros 
mensais durante o ano, e reuniu membros 
da academia e representantes de diversas 
associações e organizações sociais. 

Público: 800 pessoas

CÁTEDRA SÉRGIO VIEIRA DE MELLO
Com temas voltados a problemas cotidianos como a crise 

dos refugiados e acontecimentos históricos do país como a 
ditadura militar, a Cátedra Sergio Vieira de Mello da UniSan-
tos sensibilizou a comunidade acadêmica, por meio de cin-
co eventos, entre oficinas, mesas-redondas e debates. Os en-
contros tinham como objetivo discutir, refletir e esclarecer os 
participantes em relação a assuntos relacionados aos direitos 
humanos.

Público: 700 pessoas

54

CÁTEDRA GIUSFREDO SANTINI
Criada em 2003, a Cátedra Giusfredo Santini é um espaço 

para realização de eventos que permitam a reflexão sobre 
questões relativas ao mundo da comunicação. Espaço para 
atividades de pesquisa e reflexão, promove simpósios e con-
ferências voltadas para as áreas de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, e Relações Públicas. Em 2015, foram realizados 
eventos como o Programa de Acompanhamento das Ativida-
des Legislativas.

Público: 300 pessoas
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EDITORA UNIVERSITÁRIA 
LEOPOLDIANUM

Com o objetivo principal de garantir a transparência do projeto 
político-pedagógico da Universidade, difundindo o saber produzido 
na instituição de modo a torná-lo acessível à sociedade, por meio da 
produção e comercialização de bens culturais, a Editora Universitária 
Leopoldianum foi criada em 20 de agosto de 1987. Por intermédio do 
Programa Interuniversitário de Distribuição de Livros (PIDL), a Editora 
disponibiliza ainda a produção de 21 editoras universitárias brasilei-
ras à comunidade regional.

A Leopoldianum participa de feiras nacionais e internacionais de 
livros, como as Bienais Internacional do Livro de São Paulo e Rio de 
Janeiro, no Brasil; Guadalajara, no México; e Frankfurt, na Alemanha, 
em parceria com a entidade que ajudou a fundar, a Associação Brasi-
leira das Editoras Universitárias (ABEU).

REPRESENTAÇÃO
Em 2015, o coordenador da Editora Leopoldianum, o professor mes-

tre Marcelo Luciano Martins Di Renzo, assumiu a presidência da ABEU 
e foi eleito membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura 
(CNIC). A editora também está representada na Câmara Brasileira do 
Livro (CBL) e na Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC). 
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BRINQUEDOTECA E MIDIATECA
Ambiente ideal para o desenvolvimento de pesquisas e 

estudos referentes aos diferentes enfoques do desenvolvi-
mento infantil, para alunos de graduação, pós-graduação 
e pesquisadores, a Brinquedoteca e Midiateca “Profa. Júlia 
Sérgio” recebe alunos das escolas públicas do município 

de Santos, com o objetivo de contribuir para o aprendiza-
do. Conta com os espaços Historiando, Formação, Matemo-
teca, além do Canto da Criação e da Fantasia.

Números: 250 alunos de Educação Infantil atendidos

Por meio de projetos e atividades em diferentes áreas, 
desenvolvidos por alunos e docentes dos cursos de Licen-
ciatura, a Instituição mantém o Centro Cidadão, com ações 
voltadas à comunidade, cujo objetivo é contribuir para 
aquisição de conhecimento, com vistas ao desenvolvimen-
to da cidadania.

CENTRO CIDADÃO
Alunos e docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

contam com um espaço diferenciado para realização de pro-
jetos, pesquisas e iniciação científica, além de serviços à po-
pulação. Com foco no assessoramento e desenvolvimento de 
projetos habitacionais, o Laboratório de Habitação e Assenta-
mentos Humanos, o HabitaFaus, é referência na região.

HABITAFAUS
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VIGILÂNCIA E ASSITÊNCIA 
EM SAÚDE AMBIENTAL

Preparar os profissionais da área da saúde para atender à população re-
sidente em áreas de riscos ambientais. Este foi um dos objetivos do curso 
de extensão em Vigilância e Assistência em Saúde Ambiental, realizado pelo 
Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental, do Programa de Pós-
-Graduação stricto sensu em Saúde Coletiva da UniSantos. Em parceria com 
o Centro de Vigilância Epidemiológica, o curso tem como foco a saúde de 
populações residentes em áreas contaminadas da região.

Público: 100 profissionais da área da saúde

REFORMA POLÍTICA
DEMOCRÁTICA

Em mais um exercício pleno de cidadania, assinaturas foram coletadas na 
UniSantos para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular, elaborado pela Coalizão 
pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. A mobilização em par-
ceria com o Fórum da Cidadania de Santos contribuiu para esclarecer sobre 
o projeto e coletar assinaturas no hall de entrada nos campi Dom Idílio José 
Soares e Boqueirão. 

Números: 200 alunos colaboradores para coleta de assinaturas
                    1.000 assinaturas coletadas

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE
Com o tema “Juventude Construindo uma Nova Sociedade”, a Pastoral da Ju-

ventude da Diocese de Santos, com o apoio da UniSantos, realizou, no dia 14 de 
novembro, o Dia Nacional da Juventude.  O encontro contou com a presença do 
chanceler da UniSantos, o bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa, 

que celebrou a missa de abertura. Oficinas, bate-papos e atividades culturais 
fizeram parte do evento. 

Público: 80 pessoas
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PROMOTORIA COMUNITÁRIA
Em parceria com o Ministério Público do Estado de São 

Paulo, a UniSantos instalou a Promotoria Comunitária de 
Santos, um canal de articulação entre o Ministério Público 
e a comunidade, para a discussão e encaminhamento de 
soluções para os problemas destacado pela sociedade. 

A Promotoria Comunitária mantém atendimento diário 
na Faculdade de Direito, no Campus Boqueirão, e realiza 
fóruns mensais com a participação da sociedade civil, ór-
gãos públicos e instituições interessadas. Números: 500 atendimentos 

PROGRAMA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Com o objetivo de buscar a resolução de conflitos por 

meio do diálogo, a UniSantos é parceira do Programa Jus-
tiça Restaurativa no preparo de multiplicadores e facili-
tadores que já atuam em seus espaços de trabalho, que 

inicialmente envolve nove escolas do Município de Santos. 
A iniciativa é das secretarias de Educação e de Defesa da 
Cidadania, que envolve 140 pessoas nas capacitações men-
sais que ocorrem na Universidade. 

O trabalho da UniSantos também envolve a investigação 
e a implantação da metodologia Justiça Restaurativa nas 
escolas municipais, com vistas à construção de uma políti-
ca pública, fundamentada na cultura da paz. 

SEMINÁRIO - Em agosto, foi realizado o Seminário In-
ternacional de Justiça Restaurativa, com a participação de 
educadores do Estado de São Paulo e autoridades interna-
cionais dos Estados Unidos e Alemanha. 

Público: 500 pessoas 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Primeira universidade católica a implantar o Juizado Especial Cível no 

Estado de São Paulo, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, a 
UniSantos, por meio da Faculdade de Direito, mantém a terceira unidade 
descentralizada do Juizado Especial Cível da Comarca de Santos. Com 
serviços de conciliação e mediação (o primeiro da região), campo de 
estágio para os alunos de Direito, envolve casos relacionados às áreas 
de consumo, acidente de trânsito, conflitos de vizinhança e cobrança 
de valores, com valor das causas limitado a até 20 salários mínimos. O 
atendimento, gratuito, é feito a partir de uma triagem. Se não houver 
impedimento, é marcada a primeira audiência.

Números: 800 atendimentos
                   506 audiências de conciliação
                   50 estagiários

ESCRITÓRIO MODELO DE  
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Ligado à Faculdade de Direito, o Escritório Modelo de Assistência Judiciária, espaço para estágio 
dos alunos, presta auxílio de serviços à comunidade da Região Metropolitana da Baixada Santista. No 
próprio campus aonde está localizada a instituição, os acadêmicos, supervisionados pelos professo-
res, atendem à população na busca de solução para casos relacionados à família (pensão alimentícia, 
separação e paternidade). São realizadas orientação jurídica, ajuizamento e acompanhamento de 
processos.

Números: 1.353 atendimentos
                    78 estagiários
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NÚCLEO ESPECIAL CRIMINAL
Com um trabalho voltado às técnicas de mediação e con-

ciliação, a UniSantos e a Delegacia Seccional de Polícia de 
Santos instalaram o primeiro Núcleo Especial Criminal (Ne-
crim) da Região Metropolitana da Baixada Santista. O objeti-
vo é promover a solução de conflitos nas infrações de menor 
potencial ofensivo, como perturbação de sossego, ameaça, 
lesões leves e acidente de trânsito, com foco na agilidade do 
atendimento em defesa dos direitos do cidadão. 

Atuam nos serviços, o pessoal técnico da Delegacia Seccio-
nal, docentes e estudantes da Faculdade de Direito. 

Números: 205 pessoas atendidas
                   90 audiências
                   55 casos conciliados

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS
Fruto de parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 

(IBCCRIM), o primeiro Laboratório de Ciências Criminais de Santos 
é um curso de formação destinado a estudantes de Direito e Ciên-
cias Sociais. Por meio de aulas expositivas, dialogadas e interativas, 

o estudante é estimulado a analisar situações atuais das ciências 
criminais, a partir da perspectiva das diversas disciplinas. Visando o 
amadurecimento intelectual, acadêmico e crítico dos estudantes, o 
Laboratório estimula o desenvolvimento de pesquisas.

DECLARAÇÃO DO  
IMPOSTO DE RENDA

Voltado para contribuintes que tiveram renda familiar, anual, 
de até R$30 mil, o atendimento gratuito para elaboração da De-
claração de Imposto de Renda é realizado pelos alunos do curso 
de Ciências Contábeis, sob a supervisão de professores. Realizado 
há 9 anos, tornou-se referência para aposentados e pensionistas.

Números: 100 pessoas atendidas
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OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO
Em parceria com a Capes/MEC, o Observatório da Educação da UniSantos 

é voltado para a pesquisa na área da Educação e integra ensino e investiga-
ção científica, com foco na formação dos profissionais da Educação Básica. 

NÚCLEO PENSAMENTO  
E CRIATIVIDADE

Incentivar a reflexão por meio do debate sobre as ideias e o pensa-
mento educacional do filósofo espanhol Alfonso López Quintás. Este é 
o objetivo do Núcleo Pensamento e Criatividade, que propõe atividades 
de formação docente, inspirado no criador da Escuela de Pensamiento y 
Creatividad. Baseado em princípios fundamentais como o poder criador 
da linguagem e a arte do encontro, o grupo oferece aos educadores a 
oportunidade de aperfeiçoamento intelectual e pedagógico.

Em parceria com a Prefeitura de Santos, Diocese de Santos, Missão Be-
lém e Associação de Promoção e Assistência Estrela do Mar, docentes e 
alunos dos cursos de Serviço Social e Psicologia, e de pós-graduação em 
Psicopedagogia, desenvolvem os projetos Plantão Psicológico e Terapia 
Comunitária. O objetivo é promover um atendimento emergencial de pre-
venção secundária e despertar o interesse pelo tratamento nos acolhidos, 
usuários de álcool e outras drogas em situação de rua.

CASA BELÉM

Números: 1.080 atendimentos

“Políticas de Formação de Professores: implicações, desafios e perspectivas 
para a constituição da identidade profissional e para as práticas pedagógi-
cas” é o nome do projeto aprovado para implantação do Observatório.

DEBATES SOBRE 
DIREITO CONSTITUCIONAL

O Grupo de Estudos de Ciências Políticas e Direito Constitucional (GEC-
CON) realizou, no dia 25 de fevereiro, debates sobre Direito Constitucional 
Ambiental e Convenção Americana de Direitos Humanos. Criado em 2014 
por alunos da Faculdade de Direito, o grupo tem o objetivo de estudos as 
matérias relacionadas ao tema de maneira dinâmica, estimulando o interes-
se pela disciplina e incentivando o conhecimento.

Público: 150 pessoas 

61

Relatorio-Social-2015.indd   61 14/04/2016   14:56:52



AMBULATÓRIO  
SANTA PAULINA

Campo de estágio para os alunos do curso de Nutrição, 
o Ambulatório de Nutrição Santa Paulina é referência na re-
gião no atendimento gratuito à população. Com infraestru-
tura diferenciada para atendimento e realização de exames, 
os pacientes discutem hábitos alimentares, passam por um 
acompanhamento durante um período e testam, na prática, 
receitas saudáveis.

Números: 1.837 atendimentos

APOIO PSICOLÓGICO A VÍTIMAS DE TRAGÉDIAS
A UniSantos mantém o grupo permanente de pesquisa, 

estudo e intervenção de psicólogos e alunos do curso de Psi-
cologia que atuam em situações de catástrofes e pós-catás-
trofes na Região Metropolitana da Baixada Santista. Para a 

preparação, a instituição realiza um programa de capacitação 
dos voluntários e profissionais. As ações in loco são organi-
zadas em parceria com a Defesa Civil do município e órgãos 
envolvidos no atendimento, como a Cruz Vermelha.

CAMPANHA NACIONAL DE FOTOEDUCAÇÃO
Os alunos do curso de Farmácia da UniSantos participaram, no dia 25 de 

novembro, da Campanha Nacional de Fotoeducação, ação promovida pelo 
Fórum Nacional de Farmácias Universitárias e realizada simultaneamente em 
cerca de 70 universidades de todo o Brasil. Acompanhados por docentes, os 
alunos distribuíram panfletos, no Campus Dom Idílio José Soares e na orla da 
praia de Santos, com orientações sobre a maneira correta de aplicação de pro-
tetores solares, além de esclarecer outras dúvidas com relação a composição 
dos produtos, fatores de risco e sinais de alerta provocados pelo câncer de pele.

Números: 1.000 atendimentos 
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CENTRO DE INFORMAÇÕES  
SOBRE MEDICAMENTOS

Informar, orientar e esclarecer dúvidas 
referentes ao uso dos medicamentos à 
população em geral. Este é o objetivo do 
Centro de Informações sobre Medicamen-
tos (CIM), que contribui para a formação 
dos alunos de Farmácia. O serviço tam-
bém se destina aos profissionais da área 
da saúde. Com a participação de alunos 
do curso de Jornalismo, mantém o Blog 
do CIM com notícias e artigos relaciona-
dos às questões do uso de medicamentos.

Números: 11.458 visualizações no blog 
      73 publicações entre artigos 
                    e matérias jornalísticas
                        200 participantes em 4 palestras

CLÍNICA DE  
PSICOLOGIA

Referência no tratamento da saúde mental, a Clínica de Psicologia é 
campo de estágio aos alunos do curso de Psicologia, supervisionados 
por professores psicólogos. Também é oportunidade para o exercício 
profissional de recém-formados. A população conta com serviços de 
psicoterapia individual, familiar e coletivo. Há, ainda, os grupos de 
atendimento aos pais e a crianças e jovens. Recebe encaminhamen-
tos do Conselho Tutelar, hospitais, núcleos de Apoio Psicossocial e da 
própria Universidade.

Números: 411 pacientes atendidos
                   71 estagiários
                   16 profissionais do Programa Recém-Formados

CENTRO DE ESTUDOS 
FOLCLÓRICOS

O Centro de Estudos Folcló-
ricos “Prof. Albino Luiz Caldas” 
preserva a cultura popular bra-
sileira por meio de peças de 
artesãos locais. Periodicamen-
te, são realizadas exposições 
em escolas municipais e esta-
duais, e na própria instituição, 
com o objetivo de mostrar a 
importância do legado cultural 
que os diferentes grupos sociais transmitiram de geração em geração.
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CONCURSO CULINÁRIA CAIÇARA
Os cursos de Gastronomia e Nutrição, em parceria com a Se-

cretaria de Educação de Santos, promoveram concurso de Culiná-
ria Caiçara com alunos do ensino fundamental da rede municipal 
de Santos. O objetivo foi valorizar a tradição dos pratos caiçara e 

integrar a comunica com a cultura regional. O concurso integrou 
as comemorações pela Semana da Cultura Caiçara. 

Público: 50 pessoas

PROJETO BOM PRATO
Com o objetivo de identificar, analisar e avaliar as necessida-

des de controle operacional de três restaurantes populares do 
município de Santos, gerenciados pela Associação de Promoção 
e Assistência Social “Estrela do Mar”, em parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo, a UniSantos desenvolve o projeto de ex-

tensão Bom Prato: controle de processos e custo. Nestes espaços, 
onde são servidas 3 mil refeições/dia, aprimoram o conhecimen-
to, de forma interdisciplinar, alunos dos cursos de Administração, 
Nutrição, Publicidade e Propaganda e Nutrição, além do Progra-
ma de pós-graduação em Saúde Coletiva.

COALIZÕES COMUNITÁRIAS ANTIDROGAS 
A UniSantos é parceira do Programa Internacional de Co-

alizões Comunitárias Antidrogas de Santos, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Santos e a Comunidade de Coalizões 
Comunitárias da Cidade. O objetivo foi formar agentes multipli-
cadores para atuar no combate ao uso de drogas. 

Público: 75 cidadãos da comunidade  
foram capacitados
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RESTAURANTE-ESCOLA “ESTAÇÃO BISTRÔ”
Fruto de parceria entre a UniSantos e Prefei-

tura de Santos, o restaurante-escola “Estação 
Bistrô” tem o objetivo de capacitar jovens, de 
17 aos 21 anos, cadastrados no Centro de Re-
ferência de Assistência Social do município. O 
trabalho envolve alunos e docentes, dos cursos 
de Gastronomia e Nutrição, sendo a Instituição 
também responsável pela gestão administrativa.

Números: 19.982 pratos servidos
Público: 50 jovens atendidos
                27 jovens formados

PROJETO “SABOR  
DA ESPERANÇA”

Vencedor do Prêmio Comunidade em Ação, na 
categoria Sustentabilidade, o Projeto “Sabor da Es-
perança” é desenvolvido pelos alunos dos cursos de 
Nutrição e Gastronomia, em parceria com a Associa-
ção Casa da Esperança, um centro de reabilitação de 
deficientes físicos e intelectuais, de utilidade pública 
municipal, estadual e federal, que existe há mais de 
50 anos. O objetivo é capacitar e formar, nas áreas 
de alimentação e panificação, as mães ou cuidadores 
que aguardam crianças e jovens que estão no trata-
mento terapêutico. Ele inclui, entre dezenas de ser-
viços, o atendimento individualizado em fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional.

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Alunas do curso de Nutrição participaram da ação de conscientização sobre a 

importância de uma alimentação saudável, na Praça Mauá, em Santos, no dia 16 de 
outubro. As ações, pelo Dia Mundial da Alimentação, foram organizadas pelo Con-
selho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santos, foi comemorativo 
pelo Dia Mundial da Saúde.

Com cartazes e folders, elas apresentavam a pirâmide alimentar, com a dicas dos ali-
mentos essenciais para a saú-
de, e o novo guia alimentar 
para a população brasileira, 
que apresentava a classifica-
ção dos alimentos e os dez 
passos para uma alimentação 
saudável.

Público: 300 pessoas
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4ª MOSTRA ECOFALANTE DE CINEMA AMBIENTAL
Parceira do Instituto Ecofalante na 4ª 

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, 
a UniSantos exibiu o filme “Malditas Bar-
ragens”, um dos destaques do evento, no 
dia 7 de outubro, no Campus Dom Idílio 
José Soares.

A obra estadunidense, de 2014, expõe 
a mudança de atitude dos cidadãos dos 
Estados Unidos, que substituem o orgulho das maravilhas 
da engenharia empregadas na construção de barragens por 
uma crescente conscientização de que o futuro está ligado à 
vida e à saúde dos rios. 

Público: 120 pessoas

PROJETO  
CALOURO SAUDÁVEL

Com o intuito de proporcionar bons hábitos alimen-
tares e levar às pessoas a seguir uma boa alimentação, 
o curso de Nutrição da UniSantos desenvolveu o Projeto 
Calouro Saudável. A ação que envolveu os novos alunos 
consistiu de resposta a um questionário sobre os hábi-
tos do cotidiano e realização de exames que envolveram 
medição biométrica da cintura, dinamometria, entre ou-
tros. Com a supervisão de professores, 34 acadêmicos do 
curso promoveram a ação.

Público:  250 calouros atendidos 
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SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Com o tema “Por uma vida equilibrada, es-

tável e saudável”, foi realizada a 7ª edição da 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho. Palestras e oficinas fizeram parte do 
evento que discutiu hábitos saudáveis, equilí-
brio financeiro e relacionamento interpessoal. 
As ações envolvem a mantenedora, a Socieda-
de Visconde de São Leopoldo, e o Liceu Santis-
ta que integra o complexo educacional.

CENTRO DE CIDADANIA, PACIFICAÇÃO 
E SOLUÇÃO DE CONFLITOS

O Centro de Soluções de Conflitos Socioambientais e Urbanístico 
busca o diálogo dos saberes, por meio da convergência de diferentes 
percepções a respeito dos conflitos socioambientais. Baseando-se na 
tese que a construção de um futuro ambiental saudável demanda uma 
mentalidade mediadora, o projeto busca trabalhar os conflitos socio-

ambientais de forma pacífica, com respeito à diversidade que marca 
o ambiente, a sociedade e o bem comum. Alunos e professores, por 
meio de um enfoque multidisciplinar, desenvolvem pesquisas cientifi-
cas e buscam soluções para os problemas socioambientais de origem 
local e regional.

CURSO DE EXTENSÃO PARA TERCEIRA IDADE
Incentivar a sociabilidade nos alunos com mais de 50 anos de idade, de-

senvolver a autoestima, e proporcionar aquisição e atualização de conheci-
mento estão entre os objetivos do curso de extensão. Por meio do módulo 
“Novas relações no mundo contemporâneo”, os alunos cursam disciplinas 
das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde. Participam, ainda, de ativi-
dades culturais e de lazer, promovidas pelo Grêmio estudantil.

Público: 170 alunos
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CAMPANHAS DE DOAÇÃO
Com o objetivo de promover a integração por meio de ações 

solidárias, foram realizados eventos como Bixofest (recepção aos 
calouros), PetroQuiz e Pontes de Macarrão. Com a adesão da co-
munidade acadêmica, foi possível arrecadar alimentos para en-
tidades de assistência às crianças, como a creche-escola Ancilla 
Domini, administrada pelo curso de Pedagogia da UniSantos. 

A iniciativa de campanhas também está ligada a organizações 
acadêmicas e diferentes cursos. Em 2015, houve campanha da 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello e outras iniciativas que envolveram 
projetos na disciplina Problemas de Homem Contemporâneo.

Números: 1 tonelada de alimentos arrecadados 

CRECHE-ESCOLA DE APLICAÇÃO “ANCILLA DOMINI”
Em parceria com a Associação de Promoção e Assistencial So-

cial Estrela do Mar, o curso de Pedagogia da UniSantos é respon-
sável pela administração pedagógica da creche-escola “Ancilla 
Domini”. Campo de estágio para os alunos do curso, a creche foi 
criada em 1974, por inciativa de senhoras católicas, da Paróquia 
Santo Antônio do Embaré, em Santos. O Projeto conta com a co-
laboração dos cursos de História, Música, Nutrição, Enfermagem 
e Psicologia. 

Público: 90 crianças no ciclo de Educação Infantil
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NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A 
 REFUGIADOS E MIGRANTES FORÇADOS

Projeto idealizado pela UniSantos, em parceria com a Associação de Pro-
moção e Assistencial Social Estrela do Mar, com a Cáritas da Arquidiocese de 
São Paulo, Missão Paz, Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR), o 
Núcleo de Assistência a Refugiados e Migrantes Forçados realiza ações visan-
do à proteção e à integração dos refugiados e migrantes forçados, além de 

apoiar os demais centros e entidades governamentais, internacionais e so-
ciedade civil que atuam no atendimento e acolhida aos refugiados no Brasil.

Números: 90 voluntários, entre docentes e profissionais, 
foram qualificados para o trabalho com refugiados

DEBATE SOBRE REFÚGIO E ACOLHIMENTO
 “Porto Adentro: Refúgio e Acolhimento – Reflexões sobre a situação atu-

al” foi o tema da mesa-redonda realizada pela UniSantos em parceria com o 
Sesc/Santos.  Especialistas e representantes de entidades ligadas à assistência e 
proteção ao refúgio discutiram o movimento migratório atual. Também foram 
realizadas oficinas e contação de histórias que abordaram a temática central. 

Pesquisadores e docentes que integram a Cátedra Sérgio Vieira de Mello 
da UniSantos também participaram na realização de oficinas. Na mesa-re-
donda, a professora doutora Liliana Lyra Jubilut, especialista sobre o tema 
do refúgio, representou a UniSantos, assim como a professora doutora 
Fernanda de Magalhães Dias Frinhani (mediadora do debate).

Público: 700 pessoas 

SUPORTE AOS PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO
O projeto permite aos alunos de Relações Internacionais contextualizarem 

informações de geopolítica, história, e relações internacionais, colocando em 
prática os conhecimentos adquiridos no curso. Os resultados das pesquisas 

elaboradas pelos discentes auxiliam o embasamento dos pareceres da Cáritas 
Arquidiocesana de São Paulo, contribuindo, assim, para a efetivação do Direito 
Internacional dos Refugiados no Brasil, e para a proteção aos refugiados.
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3ª CATÓLICA TRENDS
Mais de 30 oficinas coordenadas por professores, pesquisadores e 

profissionais da UniSantos, orientações e bate-papo com profissionais 
de diferentes áreas integraram a Feira de Profissionais Católica TRENDS, 
voltada para alunos do Ensino Médio. Estandes apresentaram os dife-
renciais dos cursos, os programas de bolsas de estudos e mobilidade 
acadêmica.

Público:  2.500 jovens do Ensino Médio 

FEIRA DE  
PROFISSÕES  
ITINERANTE

Apresentar aos pré-universitários as possibilidades 
acadêmicas que encaminharão o seu futuro profissio-
nal, por meio de exposições, demonstrações práticas, 
palestras e bate-papos com professores e universitá-
rios. Esse é o objetivo da Feira de Profissões Itineran-
te, que visita escolas dos nove municípios da Baixada 
Santista, levando informações sobre cursos de diversas 
áreas do conhecimento.

Números: 11 feiras
Público: 5.135 jovens atendidos
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AGÊNCIAS DESENVOLVEM PROJETOS SOCIAIS
As agências experimentais de Publicidade e Propaganda, Relações Públi-

cas e Jornalismo são laboratórios com toda a infraestrutura necessária para os 
alunos praticarem a experiência profissional. Com foco no desenvolvimento 

de projetos de comunicação para entidades sociais, organizações e empre-
sas, desenvolvem a criatividade e a inovação, com ênfase no trabalho pauta-
do pela ética profissional.

AGÊNCIA DE JORNALISMO
Espaço facilitador do curso em associar extensão e pesquisa na sua pro-

dução, a Agência Experimental de Jornalismo oferece aos alunos-bolsistas 
e voluntários a oportunidade de experimentação, por meio de projetos 
sociais e prestação de serviços institucionais. Outro diferencial é o trabalho 
de pesquisa realizado na localização de egressos, o que tem contribuído 
para o contato com profissionais de diversas áreas. O trabalho tem orien-
tação e supervisão de docentes.

AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Campo de estágio e treinamento para alunos do curso de Publicidade 

e Propaganda, a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda aten-
de clientes internos e externos oferecendo vivência profissional e treina-
mento técnico para dezenas de alunos. Produz peças de divulgação para 
eventos acadêmicos e científicos, incluindo responsabilidade social e cam-
panhas de conscientização. Conta com a participação de alunos-bolsistas 
e voluntários, sob a supervisão de professores e profissionais da área.

AGÊNCIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
Promoção e incentivo à prática profissional, por meio de assessoria e 

consultoria de comunicação a clientes reais, organizações não-governa-
mentais e sem fins lucrativos. Esta é a missão da Agência Experimental de 
Relações Públicas, espaço para estágio acadêmico e participação volun-
tária de alunos do curso de Relações Públicas, que praticam os princípios 
de Relações Públicas Comunitárias e para o Terceiro Setor, sob a orienta-
ção e supervisão de docentes.

71

Relatorio-Social-2015.indd   71 14/04/2016   14:57:11



ESTÁGIOS DAS LICENCIATURAS
Possibilitar aos alunos dos cursos de Licenciatura a oportu-

nidade de conhecer os espaços escolares de diferentes níveis 
e intervir na realidade, mediante o desenvolvimento de ações 
articuladas aos conteúdos específicos do Plano de Trabalho do 
Professor. Estes são os Objetivos do estágio supervisionado dos 
cursos de Ciências Biológicas, Filosofia, História, Letras, Mate-
mática, Música e Pedagogia, que permite ao aluno o ensino 
contextualizado, que valoriza o levantamento dos dados con-
textuais dos espaços escolares, quanto à aprendizagem, recur-
sos didáticos, acervos, gestão pedagógica e projetos.

Atuando no trabalho comunitário e de gestão escolar, nas moda-
lidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, 
os estagiários conquistam um enriquecimento da formação inicial, 
proporcionado pela maturidade da vivência intra e extraescolar, e 
em contrapartida contribuem para a melhoria da qualidade de en-
sino, que se efetiva no uso de metodologias e recursos renovado-
res, no fortalecimento da motivação e interesse da população alvo.

As Práticas e os Estágios dos Cursos de Licenciaturas apre-
sentam uma estrutura para atender as 480h/a de Prática (ao 
longo do curso) e 480h/a de Estágio Curricular Supervisionado.
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ESTÁGIO CLÍNICO  
EM ENFERMAGEM

Com uma carga horária de 960 h/a, os acadêmicos de Enfermagem, du-
rante o estágio supervisionado, em 2015, realizaram a educação permanente 
setorial de acordo com as necessidades da equipe, orientação aos pacientes 
e elaboraram normas, rotinas e protocolos de serviço. Eles atuaram em hos-
pitais, unidades básicas de saúde e prontos-socorros, nas áreas da adminis-
tração, pediatria, maternidade, infectocontagiosa e psiquiatria.

ESTÁGIOS EM  
PSICOLOGIA

Etapa inicial do exercício profissional, o estágio supervisionado em Psico-
logia é um conjunto de atividades realizadas em situações reais de vida e de 
trabalho, tendo por objetivo desenvolver a aprendizagem do estudante. Os 
alunos vivenciam e problematizam a realidade e efetuam intervenções em 
escolas, abrigos, hospitais, instituições, igrejas, Ong’s, casas de acolhimento, 
centros de referência, além da própria Clínica Psicológica da UniSantos.

ESTÁGIOS EM SERVIÇO SOCIAL
Apreender as dimensões das políticas públicas na interação com as neces-

sidades da população, realizar plano de trabalho, intervir e criar instrumentos 
técnicos necessários ao atendimento qualificado. Estes são os objetivos do 
estágio supervisionado em Serviço Social, que permite ao aluno a vivência 

prática em organizações pública e privadas, como: secretarias de saúde e as-
sistência social, em prefeituras de Região Metropolitana da Baixada Santista; 
institutos de previdência; empresas; secretarias de administrações penitenci-
árias e centros de detenção; e associações de promoção e assistência social.

ESPAÇO PARA ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO
Auxiliar na realização de eventos que possam contribuir com a comunidade na discussão 

de políticas públicas e iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação. Este é o objetivo das parcerias estabelecidas entre a instituição e órgãos públicos e 
ONG’s, na cessão de espaços para a realização de eventos, como palestras, debates e ofici-
nas, nos diferentes campi.

Em 2015, elas resultaram na realização de atividades que reuniram diferentes públicos da 
Região Metropolitana da Baixada San-
tista. A UniSantos também é parceria 
de órgãos públicos na cessão de espa-
ço para capacitação dos profissionais 
dos serviços públicos para uma melhor 
prestação de serviços à população. 

Números: 28 instituiçõs atendidas
Público: 3.170 pessoas atendidas
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PASTORAL UNIVERSITÁRIA
A Pastoral Universitária tem como objetivo principal o desenvolvimento de atividades litúrgico-sociais, inseridas no Projeto de Evangeli-

zação da Igreja Católica. À disposição de alunos, funcionários e professores, a Pastoral coordena a programação e execução das atividades 
apostólicas, promovendo e apoiando as iniciativas de evangelização e incremento espiritual dos membros da comunidade universitária.

FÉ E CULTURA 
Com o objetivo de manter o diálogo entre ciência e fé, a Pasto-

ral da Universidade realizou encontros que integraram o Fórum 
Permanente Fé e Cultura. Temas como “Liberdade de Imprensa 
e Ética”, “O Inimigo Público” e “Campanha da Fraternidade” con-
taram com a participação de especialistas de diferentes áreas 
do conhecimento. Os eventos contaram com a participação de 
docentes, administrativos, alunos e comunidade em geral.

MISSAS
Destinada a alunos e funcionários docentes e administrativos, a Pas-

toral da Universidade realiza, semanalmente, missas nas capelas São 
José e Santo Ivo, nos campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão, respec-
tivamente. Após as cerimônias, os estudantes que integram a Pastoral 
participam de grupos de oração, de reflexão e renovação da fé.

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
Desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia, sob a 

supervisão de professores, o Programa de Orientação Voca-
cional, totalmente gratuito, é voltado para alunos do 3º ano 
do Ensino Médio. O objetivo é auxiliar os adolescentes na 
busca por um autoconhecimento, refletir sobre os desejos 
individuais e conhecer melhor os potenciais para escolha 
consciente da profissão.

Público: 220 alunos do Ensino Médio
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LIGA DA TUBERCULOSE
Fortalecer o conhecimento da doença na região da Baixada Santista e pro-

mover uma maior mobilização em torno dos assuntos estão entre os objetivos 
da Liga de Tuberculose da UniSantos, formada por alunos do curso de Enfer-
magem. Primeira no Estado de São Paulo e segunda no Brasil, foi criada com 
incentivo da instituição e do Fundo Global de Combate à Tuberculose.

50 ANOS DA GRAVISSIMUM EDUCATIONIS E  
25 ANOS DA APOSTÓLICA EX CORDE ECCLESIAE

A pró-reitoria de Pastoral da UniSantos celebrou os 50 anos da Decla-
ração Gravissimum Educationis e o 25º aniversário da Constituição Apos-
tólica Ex Corde Ecclesiae, no dia 9 de dezembro. Com a participação do 
chanceler, bispo diocesano de Santos, Dom Tarcício Scaramussa, e do 
bispo emérito de Santos, Dom Jacyr Francisco Braido, a reflexão foi coor-
denada pelo padre Helmo Cesar Faccioli, mestre de cerimônia da Arqui-
diocese de São Paulo e auxiliar da Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
Assunção e São Paulo, em São Paulo.

Público: 60 pessoas 

TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO
Os alunos do curso de Tradução e Interpretação têm a oportunidade de 

aplicar todo o conhecimento na prática, em diferentes áreas e meios de atu-
ação. Tradução de livros, documentos técnicos e institucionais, folders, além 
de interpretação (tradução oral) simultânea em eventos, sob a coordenação 
de professores, e auxílio aos intercâmbistas de outros países, estão entre as 
ações desenvolvidas, que servem como campo de estágio.

EPISÓDIOS DA  
DITADURA MILITAR

Um debate sobre o período da Ditadura Militar no Brasil alertou sobre 
os crimes cometidos na época contra a classe trabalhadora, entre outras 

atrocidades. Durante o evento 
foi apresentada a obra “San-
tos, 1980: Portuários em greve, 
nem os pombos apareceram no 
cais, de autoria do pesquisador 
Antônio Neto e da historiadora 
Adriana Gomes Santos, que tra-
ta do contexto político e social, 
a partir do Golpe de Estado em 
1964 e até os anos 80.  

Público: 300 pessoas

75

Relatorio-Social-2015.indd   75 14/04/2016   14:57:17



PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE  
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PARFOR

Com o objetivo de capacitar profissionais da Educação 
Básica que não possuem a primeira Licenciatura, a UniSan-
tos, desde 2010, é parceira do Ministério da Educação no 
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica (Parfor). Com mais de 60 anos na formação de pro-
fissionais na área da Educação, a Universidade formou a 
primeira turma em 2014.

“CRÔNICAS PEDAGÓGICAS”
 “Crônicas Pedagógicas: escrita reflexiva de professores” 

é o título da obra, lançada no dia 14 de maio, que traz a 
produção textual dos alunos do Plano Nacional de Forma-
ção de Professores da Educação Básica (Parfor), desenvol-
vido em parceria com a UniSantos. 

Além das crônicas dos alunos, o livro é composto pe-
las análises de cunho analítico e teórico das produções, 
realizadas pelos pesquisadores e professores do grupo de 
pesquisa Parfor. Organizado pelas professoras doutoras Ma-
ria Angélica Rodrigues Martins e Maria de Fátima Barbosa 
Abdalla, e a professora mestre Rosana Aparecida Ferreira 
Pontes, que também analisaram textos. 

Público: 160 pessoas
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
Com uma atuação direta em 20 escolas, o que representa 50% das 

unidades municipais de ensino, a UniSantos realizou mais uma etapa 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), em 
parceria com a Capes/MEC. O projeto envolve estudantes dos cursos 
de Biologia, Filosofia, História, Letras (Português e Inglês), Matemática, 
Música e Pedagogia, além de professores supervisores da Universidade 
e das escolas participantes. 

Números: 20 escolas
                   3.000 alunos atendidos
                  198 bolsistas (alunos e professores)

O curso de Química realizou, no dia 20 de agosto, no auditório do Cam-
pus Dom Idílio José Soares, o evento Thermo Day. O objetivo do evento foi 
proporcionar interação dos alunos com o meio profissional, apresentando 
novas técnicas analíticas realizadas com equipamentos de última geração. 
A apresentação, realizada pelos químicos Arnaldo Trombini e Kelly Mayu-
mi Narimoto, funcionários da Thermo Fisher Scientific, uma das principais 
empresas mundiais de tecnologia para pesquisa, apresentou diferentes 
métodos de espectroscopia, como, por exemplo, a de infravermelho.

QUÍMICA PROMOVE THERMO DAY

Público: 150 pessoas 
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ATIVIDADES COM ALUNOS  
DA CRECHE-ESCOLA “ANCILLA DOMINI”

Alunas do curso de Pedagogia da UniSantos 
proporcionaram uma tarde diferente, no dia 16 
de outubro, para 35 crianças da Educação Infan-
til da creche-escola “Ancilla Domini”. Sob super-
visão de docentes do curso, as alunas desenvol-
veram diferentes atividades na Brinquedoteca e 
Midiateca “Profª Júlia Sérgio”, e em sala de aula.

Contação de história, atividades de lingua-
gem corporal, ritmo, comunicação e expressão 
fizeram parte da programação.  Em parceria 
com a Associação de Promoção e Assistencial 
Social Estrela do Mar, o curso de Pedagogia da 
UniSantos é responsável pela administração pe-
dagógica da creche-escola. 

Público: 35 crianças atendidas

DIÁLOGOS COM  
BERNARD CHARLOT

 “A equação pedagógica fundamental: aprender = atividade intelectual 
+ sentido + prazer” e “O professor e o ensino na universidade”. Estes foram 
os temas das palestras proferidas pelo professor catedrático convidado da 
Universidade do Porto, em Portugal, Bernard Charlot, doutor em Educação 
pela Université de Paris X e titular emérito da Universidade Paris 8. 

Público: 150 pessoas
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COLEGIADO DE CONSELHEIROS
Com o compromisso de participar do processo de construção das políticas públicas, com a representação nos conselhos e comissões muni-

cipais, a UniSantos mantém o Colegiado de Conselheiros, com o objetivo de contribuir com a construção da gestão compartilhada.

A instituição está representada nos seguintes conselhos e comissões municipais:

• Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC)
• Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)
• Área de Proteção Ambiental da Marinha do Litoral Centro
• Associação dos Amigos do Museu do Café
• Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil
• Câmara Setorial de Instituições de Ensino da Associação Comercial de 
Santos
• Comissão de Avaliação CAPES Saúde Coletiva
• Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do Estado de São Paulo
• Comissão Municipal de Aids
• Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
• Comitê Externo da Comissão da Verdade “Prefeito Esmeraldo Tarquínio”
• Comitê de Combate à Dengue
• Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista
• Conselho de Arquitetura e Urbanismo Regional
• Conselho de Engenharia e Agronomia Regional
• Conselho Organizador da PIANC/COPEDEC RIO 2016
• Conselho da Incubadora de Empresas de Santos
• Conselho da Juventude
• Conselho Curador do Centro de Excelência Portuária
• Conselho de Administração do Parque Tecnológico de Santos
• Conselho de Curadores do Museu de Arte Sacra
• Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos

• Conselho de Segurança Alimentar da Prefeitura Municipal de São Vicente
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santos
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos
• Conselho Municipal de Educação de Santos
• Conselho Municipal de Esportes de Santos
• Conselho Municipal de Habitação
• Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Tabaco, Álcool e outras 
Drogas
• Conselho Municipal de Saúde
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
• Conselho Municipal de Turismo
• Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
• Conselho Técnico do Parque Tecnológico de Santos
• Conselho do Departamento Regional de Saúde da Baixada Santista IV
• Fórum Nacional de Coordenadores de Programa e Saúde Coletiva de Pós 
Graduação
• Fundação Arquivo e Memória de Santos
• Fundo Estadual de Recursos Hídricos
• Parque Estadual Xixová-Japuí
• Promotoria de Justiça Cível de Santos
• União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 
Naturais
• Coordenação Nacional do Programa PARFOR
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JUBILEU DE OURO DO CURSO DE HISTÓRIA
Em reconhecimento às historiadoras que contribuíram para consolidação do curso de História, que comemorou 50 anos de existên-

cia, as comemorações pelo Jubileu de Ouro foram marcadas pela entrega do título de Professora Emérita à Yza Fava de Oliveira e as 
comendas do Mérito Acadêmico às professoras Wilma Therezinha Fernandes de Andrade e Maria Apparecida Franco Pereira.

Público: 200 pessoas

ENGENHO SÃO  
JORGE DOS ERASMOS

Espaço exclusivo para estágio dos alunos dos cursos de Arquitetu-
ra, Biologia, História, Comunicação, Engenharia Ambiental e Filosofia, 
o Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos – 
Base Avançada de Cultura e Extensão - representa mais um campo 
de estudos e pesquisas. Terceiro engenho de açúcar construído no 
Brasil, em 1534, é um dos monumentos mais notáveis do passado 
econômico do Brasil. Desde 2004, sob a administração da USP, realiza 
programas educacionais junto a escolas e comunidade em geral.

PROGRAMA PARCEIROS 
DA EDUCAÇÃO

Os alunos do curso de Pedagogia são beneficiados 
diretamente pelo Projeto Parceiros da Educação, reali-
zado em conjunto com a Secretaria Municipal de Edu-
cação de Santos. No ano de 2015, foram realizados os 
projetos Brinquemusicando, Parceiros do Saber, Histó-
ria da Cultura Africana e Ler e Escrever. Eles comple-
mentam na prática a teoria estudada nas disciplinas 
de metodologia.
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Com tema “Reforma Política e Participação Popular”, os depu-
tados federais João Paulo Papa (PSDB) e Marcelo Squassoni (PRB) 
participaram de mesa-redonda que integrou o Programa de Acom-
panhamento das Atividades Legislativas, promovida pela UniSantos 
em parceria com o Sistema A Tribuna de Comunicação, OAB/Santos, 
Fórum da Cidadania, Diocese de Santos e Associação Comercial de 
Santos. 

O evento de 2015, que integra as ações promovidas pela Cátedra 
Giusfredo Santini, teve como foco o projeto de iniciativa popular da 
Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. 

Público: 220 pessoas 

V OLIMPÍADA DE FILOSOFIA
A UniSantos foi sede, no dia 26 de setembro, da V Olimpíada de 

Filosofia do Estado de São Paulo.  As atividades contaram com a par-
ticipação de alunos e docentes do curso de Filosofia da UniSantos e 
de outras instituições, além de estudantes e professores dos ensinos 
Fundamental e Médio de todo o estado de São Paulo.

Com o tema central “A presença do outro: que diferença isso faz 
para a minha existência?”, foram realizadas palestras, apresentações 
teatrais, mesas de discussão, exposições de trabalhos e pesquisas e 
intervenções em diferentes locais do campus.

Público: 800 pessoas
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OLÍMPIADA  
DE MATEMÁTICA

Professores de Matemática de escolas estadu-
ais dos municípios de Santos, Cubatão e Guarujá 
participaram de encontro na UniSantos e recebe-
ram orientações sobre a Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públicas, que serviram 
como capacitação na preparação dos alunos para 
o evento nacional. 

SESSÕES PÚBLICAS DURANTE 
 A CARAVANA DA ANISTIA

Na semana de comemoração pelo dia da 
Consciência Negra, o dia 19 de novembro fi-
cou marcado por conta dos julgamentos reali-
zados, na UniSantos, pela Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça. Os pedidos de anistia 
trataram dos que ficaram impedidos de exer-
cer atividade econômica por motivação políti-
ca, entre 1946 e 1988. Após 30 anos de espera, 
45 pleiteantes conquistaram os seus direitos e 
receberam oficialmente o pedido de descul-
pas em nome do Estado Brasileiro. 

Público: 300 pessoas
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MARATONA NACIONAL  
DE PROGRAMAÇÃO

A UniSantos foi uma das 41 sedes nacionais da Maratona 
de Programação, que aconteceu simultaneamente em todo 
o Brasil. Promovida pela Sociedade Brasileira de Compu-
tação, a competição, que nesta edição reuniu 639 times e 
1917 alunos, integra o calendário da regional sul-americana 
do ACM International Collegiate Programming Contest. 

Números: 9 times
                  27 competidores

NÚCLEO TELESSAÚDE
UNISANTOS

Com o objetivo de qualificar, ampliar as resoluções e fortalecer a estra-
tégia de Saúde da Família, a UniSantos é parceira do Núcleo São Paulo/
Telessaúde Brasil, da Faculdade de Medicina da USP. Por meio de educação 
permanente, por teleducação interativa, dirigidas a diversos profissionais 
da área da saúde, o trabalho atende toda a Região Metropolitana da Bai-
xada Santista.

CURSO SOBRE TUBERCULOSE
Profissionais das secretarias de saúde das cidades da Região Metropolita-

na da Baixada Santista participaram do curso sobre Tuberculose. O objetivo 
foi preparar e atualizar os agentes de saúde em relação à doença e número 
de casos em Santos que representam mais do que o dobro da taxa nacional.Público: 35 profissionais da saúde
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VIII MARATONA “SANTO SCUDERI”
Voltada para alunos dos cursos da área de computação e 

informática da Baixada Santista, a Maratona Santo Scuderi de 
Programação da UniSantos foi realizada no dia 30 de maio. O 

objetivo foi completar corretamente o número máximo de ta-
refas em um determinado intervalo de tempo, ou seja, desen-
volver um programa que resolva o problema de cada tarefa.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA
Com o tema central “Práxis em Psicologia Social: Desafios e 

Perspectivas”, a UniSantos foi sede do XII Encontro Regional 
ABRAPSO São Paulo (Associação Brasileira de Psicologia Social). Público: 200 pessoas

Foram realizadas mesas-redondas e dezenas de apresentações de 
trabalhos, na forma de comunicação oral e pôster.

Ex-ministro da Defesa e ex-ministro de Relações Exteriores 
por dois mandatos, o diplomata Celso Amorim proferiu Aula 
Magna aos alunos do curso de Relações Internacionais. Na 
oportunidade, apresentou a sua mais recente publicação, “Tee-
rã, Ramalá e Doha: Memórias da Política Externa Ativa e Altiva”. 

AULA MAGNA COM 
CELSO AMORIM

PALESTRA E ENSAIO COM TAMARA GOLDSTEIN
Professora associada e diretora do Departamento de Piano 

na Metropolitan State University of Denver e diretora artística e 
fundadora do Piano Celebrations, em Denver, Tamara Goldstein 
ministrou a palestra “Música - Formação e Performance”, no dia 
23 de março, para os alunos do curso de Licenciatura em Música. 
Na oportunidade da visita à UniSantos, no dia 24, ela participou 
do ensaio da Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos. 

Público: 200 pessoas
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Ofertado com bolsa integral aos alunos do Ensino Médio, com 
renda familiar de até três salários mínimos, o curso Logística em 
Tempos de Sustentabilidade, realizado em parceria com o Grupo 
Libra, tem o objetivo de oferecer base teórica e treinamento para 
jovens de baixa renda. Por meio de aulas e visitas monitoradas, 
os alunos estudam questões relativas a responsabilidade social e 
sustentabilidade, logística básica, instalações portuárias, empreen-
dedorismo, segurança, meio ambiente e saúde, comércio exterior e 
gestão da qualidade.

Público: 50 jovens concluíram o curso

6ª TURMA LOGÍSTICA EM TEMPOS DE SUSTENTABILIDADE

EVENTOS PREPARATÓRIOS 
PARA O IX PIANC-COPEDEC

Com a participação de pesquisadores, consultores, empresários e autoridades nacio-
nais, o curso de Engenharia Portuária da UniSantos promoveu o Simpósio Preparatório 
para a IX  Pianc/Copedec 2016, no dia 26 de maio, e o II Fórum Preparatório para o IX 

Pianc-Copedec, no dia 19 de outu-
bro. Realizados em parceria com a 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) e Associação 
Mundial para Infraestrutura do 
Transporte Aquaviário (Pianc), os 
eventos anteciparam alguns dos 
temas que serão discutidos na 
conferência, que acontecerá no 
Rio de Janeiro, em 2016. Público: 220 pessoas
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COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
INFORMATIVO UNISANTOS
Serviços oferecidos à população, eventos de interesse público, trabalhos 

dos grupos de pesquisa, premiações e desempenho dos cursos em avaliações 
externas. Esses são alguns dos tópicos abordados pelo Informativo UniSan-
tos, que é distribuído aos alunos, autoridades da região, mídia, paróquias da 
Diocese de Santos e escolas de Ensino Médio. Tem o objetivo de informar os 
diferentes segmentos da comunidade e da opinião pública.

Números: 32.000 exemplares (6 edições)
                   12.000 leitores bimensais
      427 destinatários (bimensais) via correio

INFORMATIVO NO PONTO
Voltado aos funcionários técnico-administrativos e docentes, o NO PONTO abor-

da assuntos relevantes para os trabalhadores e de interesse público. Produzido nas 
versões impressa (fixado nos locais de registro de ponto) e eletrônica (enviado por 
e-mail), o veículo divulga ações dos próprios colaboradores, além de proporcionar es-
paço para que os funcionários técnico-administrativos e docentes possam manifestar 
suas opiniões.

Números: 13 edições
      627 destinatários via e-mail

CATÓLICA NEWS
De periodicidade semanal, o Católica News é mais um canal 

de comunicação de comunicação para a comunidade acadêmi-
ca. Utilizando o sistema de TV Interna, que disponibiliza moni-
tores nas áreas comuns do Campos Dom Idílio José Soares, o 
veículo noticia fatos e acontecimentos institucionais que en-
volvem alunos e docentes.

Números: 10 edições
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MEDIAÇÃO ENTRE FONTES E JORNALISTAS
Realizado pelo Departamento de Imprensa da institui-

ção, o processo de mediação entre fontes e jornalistas 
contribui com a agenda diária da mídia impressa, eletrô-
nica e digital em relação aos assuntos que exigem a par-
ticipação de um professor-especialista. O trabalho, que 
consiste no conhecimento da pauta jornalística e indi-
cação/orientação da fonte, contribui para a formação da 
opinião pública e para o conhecimento mais aprofundado 
de diferentes temas de interesse da sociedade.

Números: 130 especialistas indicados
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PORTAL UNISANTOS
Canal de relacionamento e serviços voltados à comunidade acadêmica e o público em 

geral, o Portal UniSantos (www.unisantos.br) reúne informações sobre cursos, projetos, pes-
quisas, publicações, biblioteca, negócios, emprego, estágios, concursos internos, intercâm-
bio e cultura, entre outros. 

Por meio de login e senha, 
discentes, docentes e técnicos-
-administrativos tem acesso a 
conteúdos exclusivos e utilizam 
o moodle, uma plataforma de 
apoio ao ensino presencial. 

INTERNACIONAL
O Portal Internacional UniSantos (http://en.unisantos.br), na Língua Inglesa, aproxima 

a instituição do mundo e aproxima as instituições de outros países para realização de 
novos intercâmbios. Neste espaço, os projetos de pesquisa e extensão, as publicações 
científicas e os programas institucionais ganham destaque e apresentam os diferenciais 
da Universidade. 
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FANPAGE DIÁRIO DE BORDO 
Espaço para troca de ideias, experiências e conheci-

mento adquirido durante o período de mobilidade aca-
dêmica em instituições estrangeiras, a Fanpage Diário 
de Bordo é um canal de relacionamento com os alunos 
que participam de intercâmbio em diferentes institui-
ções pelo mundo conveniadas com a UniSantos. Ima-
gens, dicas, informações sobre os países visitados são 
compartilhadas e diminuem as distâncias entre familia-
res e amigos. 

Números: 535 twetts
                   2.018 seguidores

TWITTER
Por meio do perfil @unisantosweb, a Universidade mantém 

um canal de relacionamento direto com a comunidade. O es-
paço é destinado a divulgação de eventos, pesquisas, serviços 
e informações institucionais de interesse público, além de ser 
um canal para esclarecimento de dúvidas e questionamentos 
sobre questões acadêmicas e institucionais.

FANPAGE UNISANTOS
Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a insti-

tuição e os seus diferentes públicos, a Fanpage publica conte-
údo relevante e útil, seguindo três linhas editoriais: informa-
ção, humor leve e entretenimento. Entre os meses de janeiro e 
dezembro, houve um aumento de 28% de curtidas.

Números: Postagens: 494
                   Curtidas: 17.002
                   Visualizações 3.551.085
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TV UNISANTOS
Fomentar cultura, educação e cidadania fazem parte dos objetivos da TV UniSantos, da Fun-

dação TV Educativa Universidade Católica de Santos, formada pela Mitra Diocesana e Sociedade 
Visconde de São Leopoldo, mantenedora da UniSantos e do Liceu Santista. Além de programa-
ção própria, a emissora, que entrou no ar em 2010, retransmite o sinal da TV Brasil 40 (UHF) e 12 
(NET) para as nove cidades que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista.

Números: 7 programas regionais 

PROGRAMA URBANIDADES
Promover a reflexão e a comunicação sobre os aspectos urbanos e as relações sociais, por 

meio de entrevistas e reportagens com pessoas da comunidade. Esse é o objetivo do Programa 
Urbanidades, produzido pela Universidade e exibido semanalmente pela TV UniSantos (sintoni-
zada pelo canal 40 UHF e 12 NET), aos sábados, às 21h30, com reprises aos domingos, às 12h, 
e nas madrugadas de quartas-feiras, à 1h.

Números: 32 episódios

RÁDIO BOA NOVA 96,3 FM
Projeto de comunicação da Fundação Educacional de Praia Grande (FECPG), a rádio Boa Nova 96,3 FM apresenta extensa programação voltada 

à religião católica. Ela foi fundada em 2003 e conta com a direção geral do padre Joseph Thomas Puzhakara. A parceria com a UNISANTOS propor-
ciona aos alunos do 7º e 8º semestre do curso de Jornalismo a oportunidade de exibir o programa Mesa-Redonda, produzido durante as aulas de 
Radiojornalismo. Junto a essa parceria está o Programa Urbanidades, produzido pela Universidade e veiculado pela TV UNISANTOS, que tem sua 
programação também transmitida pela emissora de rádio.

PROGRAMA MATÉRIA PRIMA
O Programa Matéria Prima é uma revista audiovisual televisiva, totalmente pro-

duzida e apresentada pelos estudantes do curso de Jornalismo, sob acompanha-
mento de direção dos professores de telejornalismo, Cesar Bargo Perez e Osvaldo 
Bezzi Pereira. A pauta apresenta matérias sobre temas diversos, como: gastronomia, 
mundo pet, lazer, turismo, moda e esporte. O suporte e a edição final é do Depar-
tamento de Produção Audiovisual da instituição. O programa é veiculado pela TV 
UNISANTOS.
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PROJETO CULTURAL 
Com a proposta de promover ações de acesso à cultura e à expressão artística em suas mais diversas formas, grupos musicais, de 

teatro, ciclos de cinema, poesia e espaço musical fazem parte do Projeto Cultural UniSantos. Envolvendo alunos, funcionários admi-
nistrativos e acadêmicos, abre espaço para a participação de egressos e comunidade em geral, ampliando as suas ações para além da 
comunidade acadêmica.  Os ensaios abertos e a promoção de eventos gratuitos facilitam para o acesso e formação de novos públicos, 
tornando o projeto um canal para expressão e crescimento do nível cultural.

ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM
Primeira e única formada por universitários, na Região Metro-

politana da Baixada Santista, a Orquestra Sinfônica Jovem Uni-
Santos é referência na prática musical em grupo e na formação 
de público para a música erudita. Por meio do incentivo da Bolsa 
Cultura, oferecida pela própria instituição, os alunos participam 
de ensaios e fazem apresentações em teatros, igrejas, na própria 
universidade e em outros equipamentos públicos municipais. 
Com 33 músicos, com idade média de 20 anos, os ensaios sema-
nais somam mais de 102 horas ao longo do ano. Público: 1.830 pessoas

CAMERATA JOVEM UNISANTOS
Com o objetivo de incentivar a prática de música de câ-

mara, a Universidade Católica de Santos mantém a Camerata 
Jovem UniSantos, formada por alunos contemplados com a 
Bolsa Cultura e egressos. Além da preservação da herança Público: 300 pessoas

GRUPO EXPERIMENTAL DE TEATRO
Premiado em dezenas de festivais, o Grupo Experimental de Teatro Uni-

Santos (Gextus) desenvolve habilidades de expressão e comunicação, além 
de preservar a cultura teatral. Leitura de peças, exercícios, encenação e práti-
ca dramática são desenvolvidas durante os ensaios semanais. É formado por 
alunos de diferentes cursos e suas apresentações são realizadas em espaços 
públicos e em eventos na própria instituição.

Público: 820 pessoas

musical, a ação contribui com o desenvolvimento técnico e 
qualificação musical, tanto na teoria como na atuação instru-
mental individual ou em grupo.
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CORAL UNIVERSITÁRIO
Incentivar a prática vocal em grupo e o conhecimento da 

cultura musical fazem parte dos objetivos do Coral Universi-
tário Católica de Santos. Voltado para alunos, funcionários 
administrativos e acadêmicos, o grupo, aberto à comunidade, 
tem presença marcante na região, participando de eventos em 
instituições e empresas, além de apresentações no espaço uni-
versitário. Em 2015, foram realizadas apresentações nos teatros 
Coliseu e Sesc, em Santos, e Igreja Sagrado Coração de Maria, 
da Diocese de Santos.

Público: 1.050 pessoas

CIRCUITO DE CINEMA
Refletir sobre as produções ci-

nematográficas nacional e inter-
nacional está entre os objetivos 
do Circuito de Cinema UniSantos, 
que conta com sessões mensais, 
durante uma semana, acompa-
nhadas de debates e comentários 
sobre a obra. As exibições são 

abertas à comunidade e são mediadas por um professor especialista.

Público: 600 pessoas

VARAL DE POESIA
Incentivar a criação e ex-

posição de poemas faz parte 
dos objetivos do Programa 
Varal de Poesia. Ele permite 
que um significativo núme-
ro de alunos exponha suas 
habilidades poéticas e de 
criatividade para toda a co-
munidade universitária. Espaço convidativo, atrai a atenção de muitos 
leitores e admiradores de poesia.

ESPAÇO #PARADAMUSICAL
Com o objetivo de promover inter-

venções culturais e revelar talentos 
entre alunos e funcionários docentes e 
administrativos, o espaço #paradamu-
sical desperta a atenção e o interesse 
pela música, além e promover a inte-
gração a sociabilidade. O local conta 

com piano e violão, disponíveis durante todo o período de aulas.

MUSEU DE ARTE SACRA
Campo de estágio para alunos 

de Arquitetura e História, o Museu 
de Arte Sacra de Santos reúne mais 
de 600 peças, entre estátuas, pintu-
ras e objetos litúrgicos. Importante 
instrumento histórico, cultural, edu-
cacional e turístico da cidade de Santos, o museu está instalado no antigo 
mosteiro beneditino, cuja construção é da metade do século XVII. O abriga 
exposições permanentes de seu acervo e mostras temporárias.

FEIRA LIVRE CULTURAL
Com apoio da Editora Univer-

sitária Leopoldianum, o Projeto 
Cultural UniSantos estimula a lei-
tura por meio da troca de livros no 
espaço Feira Livre Cultural, no hall 
de entrada do Campus Dom Idílio 

José Soares. Alunos, docentes e técnicos-administrativos têm a possibi-
lidade de retirar uma obra e deixar outra para que todos possam com-
partilhar o maior volume de publicações. 
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LAUREADOS

YZA FAVA DE OLIVEIRA
Especialista em História do Brasil e sobre o Folclore em Santos, a professora Yza Fava de 

Oliveira, que atuou durante 58 anos na UniSantos, recebeu o título de Professor Emérito, no 
dia 15 de maio, durante as comemorações pelos 50 anos do curso de História. 

Coordenadora do curso de História, durante 25 anos, a professora Yza Fava criou o Cen-
tro de Estudos Folclóricos “Prof. Albino Luiz Caldas” e publicou diversas obras, como “Fol-
clore em Santos – Como Aplicá-lo na Escola”, e, em parceria com a professora Ângela Maria 
Gonçalves Frigério, os cadernos “Geografia Através dos Mapas”, das cidades de Santos, São 
Vicente e Guarujá. 

WILMA THEREZINHA 
FERNANDES DE ANDRADE
Mestre e doutora em História So-

cial, a professora doutora Wilma The-
rezinha Fernandes de Andrade rece-
beu, no dia 15 de maio, durante as 
comemorações pelos 50 anos do cur-
so de História, a Comenda do Mérito 
Acadêmico. Fundadora do Centro de 
Documentação da Baixada Santista, 
atual Núcleo de Pesquisa em História 
da UniSantos, ela é autora de diver-
sas obras, entre elas “Santos: Um Encontro com a História e a 
Geografia”, que tem selo da Editora Leopoldianum. Criou, há 
mais de 50 anos, o Roteiro Histórico pelo Centro de Santos.

É professora titular na UniSantos desde 1966. 

MARIA APPARECIDA
FRANCO PEREIRA
Graduada em Pedagogia, 

História, Filosofia, mestre em 
História Econômica e doutora 
em História Social, a professora 
Maria Apparecida Franco Perei-
ra foi homenageada com a Co-
menda do Mérito Acadêmico, 
durante as comemorações pe-
los 50 anos do curso de Histó-
ria, no dia 15 de maio. 

Atualmente, a professora integra o corpo docente do 
Programa de Mestrado em Educação e coordena o La-
boratório de Informação, Arquivo e Memória da Educa-
ção (Liame) da UniSantos. 
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HOMENAGEM PELOS 60 ANOS  
DO CURSO DE JORNALISMO

Em reconhecimento à trajetória 
do curso de Jornalismo, que teve iní-
cio em 1954, a Câmara Municipal de 
Santos outorgou placa comemorativa 
pelos 60 anos de existência, sendo o 
primeiro do litoral do Estado de São 
Paulo e o quarto no Brasil. A sessão 
solene foi prestigiada por autoridades, 
docentes, alunos e ex-alunos do curso.

Público: 600 pessoas
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CONCURSO EXPERIÊNCIAS INOVADORAS  
PASEN – PRÊMIO PAULO FREIRE

A experiência com os alunos de Pedagogia do Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica (Parfor) da UniSantos, que resultou no livro 
“Crônicas Pedagógicas: escrita reflexiva de professores”, foi uma das 11 premia-
das, entre 258 iniciativas registradas, no “Concurso Experiências Inovadoras do 
Programa de Apoio – Prêmio Paulo Freire”. Promovido pelo Programa de apoyo al 
sector educativo del Mercosur (PASEM), ele reuniu projetos da Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai.

O trabalho é fruto da experiência inovadora com pesquisa-ação em sala de 
aula, que resultou no registro da experiência de professores-alunos por meio do 
blog “Crônicas Pedagógicas Parfor”, coordenado pela professora mestre Rosana 
Aparecida Ferreira Pontes, e de estudos envolvendo o Grupo de Pesquisa/CNPq 
“Instituições de ensino: políticas e práticas pedagógicas” e o Núcleo de Pesquisa 
Parfor/NPP.
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RECORDE EM NÚMERO DE  
ESTRELAS DA EDITORA ABRIL

Com o aumento do número de cursos estrelados e cres-
cimento na somatória de cursos com quatro estrelas (con-
ceito muito bom), a UniSantos foi destaque na conquista 
de estrelas de reconhecimento, em avaliação do Guia do 

Estudante – Melhores Universidades, da Editora Abril. Em 
2015, a UNISANTOS teve 21 cursos entre os melhores ava-
liados no País.

A Universidade obteve um crescimento de 25% no con-
ceito muito bom, tendo os cursos de Administração, Direi-
to, Engenharia Ambiental, Farmácia, Jornalismo, Pedagogia, 
Relações Públicas, Serviço Social, Sistemas de Informação e 
Tradução e Interpretação classificados com quatro estrelas. 
Os cursos que conquistaram três estrelas (conceito bom), 
foram: Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Enfermagem, Enge-
nharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Nutrição, Psi-
cologia, Publicidade e Propaganda e Química.

Números: 21 cursos entre os melhores do País

HOMENAGEM NA OAB-SANTOS
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-San-

tos) homenageou a UniSantos, no dia 14 de se-
tembro, com a entrega de placa de reconheci-
mento pela qualidade do ensino na formação de 
futuros advogados, juristas, promotores, desem-
bargadores, entre outros. O reitor Marcos Medina 
Leite recebeu a honraria das mãos do presidente 
da OAB, Rodrigo de Farias Julião, e de membros 
da diretoria. 
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SELO “OAB RECOMENDA”
Pela quarta vez, a Faculdade de Direi-

to conquistou o OAB Recomenda, selo de 
qualidade emitido pelo Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
que está na sua quinta edição. A UniSantos 
foi uma das 15 instituições comunitárias, ou 
seja, públicas não-estatais, de todo o Brasil, 
que foram reconhecidas por seu ensino de 
qualidade. Dentro de um universo de 1.266 
cursos existentes no País, a OAB avaliou 
1.071, sendo que 139 receberam o OAB Re-
comenda, o que representa cerca de 10% de 
cursos existentes no País.

PREMIAÇÃOS
PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA ENTRE OS MELHORES NO CONIC
O projeto “Cooperativismo no âmbito da OIT e as Cooperativas de Trabalho no Brasil: 

análise da efetividade da lei 12.690/12”, da aluna Amanda de Barros Botelho, do curso de 
Direito, ficou entre os melhores colocados no 15° Congresso Nacional de Iniciação Cien-
tífica (CONIC). Classificada na área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, o trabalho, 
que teve a orientação da professora doutora Veronica Altef Barros, foi desenvolvido no 
Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, no Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas (Ipeci) da UniSantos. projeto foi o único da região aprovado para o evento 
que reuniu os 26 trabalhos brasileiros aceitos. Ele foi elaborado com base em todas as 
disciplinas estudadas ao longo do curso e propõe a criação de um centro administrativo 
para a Prefeitura Municipal de Guarujá.
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RELAÇOES PÚBLICAS CONQUISTA
PRÊMIOS EM CONCURSO DA ABRP
O curso de Relações Públicas da UniSantos foi o grande 

vencedor do 33º Prêmio ABRP – Concurso Universitário 
de Monografias e Projetos Experimentais de Graduação 
e Pós-Graduação em Relações Públicas. Os dois trabalhos 
de conclusão de curso que concorriam em quatro catego-
rias conquistaram prêmios nas respectivas categorias. De 
abrangência nacional, o concurso é um dos mais concor-
ridos e prestigiados da área. 

Sob orientação do professor doutor Wellington Teixeira 
Lisboa, o projeto “As Relações Públicas na gestão da res-
ponsabilidade social empresarial: planejamento estratégi-
co na consolidação do setor de Responsabilidade Social no 
Terminal Embraport“, de autoria de Camila Camaño, Priscila 
Palermo e Thaís Carneiro, ficou com o 1º lugar na categoria 
“Campanha de Responsabilidade Social e Sustentabilidade” 
e o 2º lugar na “Categoria Estratégia de Relacionamento 
com Fornecedores e Parceiros”. O TCC “Relações Públicas 
nos clubes sociorrecreativos: gestão de relacionamentos e 

reposicionamento institucional do Clube Internacional de 
Regatas“, de autoria das alunas Amanda Domingues e Maíra 
Brabo, também orientado pelo professor Wellington Teixei-
ra, conquistou o 2º lugar na categoria “Projeto Experimental 
– Esporte, Lazer e Turismo” e o 3º lugar na categoria “Estra-
tégias de Relacionamento – Relacionamento com Público 
Interno e Familiares”.

TCC DE PUBLICIDADE É PREMIADO EM CONCURSO NACIONAL
Os alunos Carolina Feros da Rocha e Matheus Ramos de Oliveira, do 8º se-

mestre do curso de Publicidade e Propaganda da UniSantos, conquistaram a 
terceira colocação do 36º Concurso Universitário de Campanhas Publicitárias, 
apresentando o Trabalho de Conclusão de Curso “Chilli Beans – Linha Vista”.  
O projeto é o único da região premiado neste concurso que reúne trabalhos 
de todo o Brasil.

 Promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda (APP), o con-
curso busca divulgar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvi-
dos pelos estudantes de Publicidade e Propaganda de nível superior, estimu-
lando por meio desta prática o exercício de sua futura profissão, bem como 
proporcionando a oportunidade da descoberta de novos talentos.
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ARQUITETURA TEM PROJETO ENTRE OS
MELHORES DO MUNDO NA ARCHIPRIX 2015
O projeto “New Center – City Hall of Guaruja”, de Milena Jesus dos 

Santos, formada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UniSan-
tos, está entre os 351 melhores projetos do mundo apresentados na 
Bienal Internacional Archiprix 2015, realizada em Madrid, na Espa-
nha. Desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso, em 2014, 
sob orientação do professor mestre José Maria de Macedo Filho, o 
projeto foi o único da região aprovado para o evento que reuniu 
os 26 trabalhos brasileiros aceitos. Ele foi elaborado com base em 
todas as disciplinas estudadas ao longo do curso e propõe a criação 
de um centro administrativo para a Prefeitura Municipal de Guarujá.

A bienal Archiprix International, que ocorre de maneira itinerante, 
apresenta os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso de recém-
-formados nas áreas de arquitetura, urbanismo e paisagismo.

EQUIPE PETROBOWL
Houston, nos Estados Unidos, foi 

o destino de cinco alunos do curso 
de Engenharia de Petróleo da Uni-
Santos que participaram da etapa 
Mundial do PetroBowl (competição 
com perguntas referentes à indús-
tria do petróleo e gás), no dia 28 
de setembro. Os estudantes foram 
destaque na competição, além de 
serem os únicos representantes do 
Estado de São Paulo, após terem 
conquistado a classificação em eta-
pa nacional. 

CONCURSO FOTOGRÁFICO
 “A MURETA É NOSSA”
Organizado pela Secretária de Turismo de Santos, 

o prêmio fotográfico teve 
como grande vencedor o 
aluno do curso de Jornalis-
mo e administrador de um 
dos campi da Universidade, 
André de Silva Souza, que 
registrou a obra da artista 
plástica Ana Márcia Akaui 
Moreira, docente do curso 
de Arquitetura e Urbanismo 
da instituição.

ESTAÇÃO BISTRÔ TEM PRATO ENTRE OS MELHORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
Produzida pelo chef de cozinha do restaurante-escola Estação Bistrô, José Monteiro Leite Junior, o prato “Escondidinho Caiçara” foi um 

dos vencedores do Festival Sabor de São Paulo, na etapa da macrorregião Santos. Selecionado por jurados, a receita ficou entre as melhores 
do Estado de São Paulo e ganhou espaço no Guia Turístico Gastronômico, produzido e distribuído gratuitamente pela Secretária de Turismo 
do Estado de São Paulo.
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PROGRAMA DE INICIAÇÃO À VIDA ACADÊMICA
Inédito na região, o Programa de Iniciação à Vida Acadê-

mica (PIVA) representa um rito de passagem para o aluno 
do ensino médio que ingressa na universidade. Oferecido 

gratuitamente, contribui para revisão de conteúdos essen-
ciais para os estudos em nível superior, para melhorar a 
organização dos estudos, além de proporcionar maior inte-
gração entre os novos alunos. 

Com uma metodologia diferenciada, por meio de ofici-
nas, aulas e orientações, o PIVA é oferecido durante todo o 
ano, com a oferta de módulos que abordam conteúdos de 
Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa e Produção 
Textual.

Público: 882 alunos 

APOIO PEDAGÓGICO, PSICOLÓGICO E SOCIAL
Responsável pela criação de mecanismos 

que proporcionem uma vida producente e 
harmoniosa à comunidade universitária, o De-
partamento de Apoio Pedagógico, Psicológico 
e Social oferece atendimento individualizado. 
Esse suporte e outras atividades, como oficinas 
de estudo e autoconhecimento, o Programa de 
Iniciação à Vida Acadêmica, os encontros com 
representantes de classe, as palestras com os 
ingressantes e atendimento aos alunos com 
deficiência, buscam minimizar problemas que 
interferem na vida pessoal e acadêmica dos 
alunos. 

Público: 211 alunos em atendimentos individualizados
                207 alunos em encontros de representantes
                220 alunos no Projeto de Orientação Vocacional

662 alunos ingressantes em palestras de apresentação 
882 alunos no Programa de Iniciação à Vida Acadêmica
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ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS
Estimulando a inclusão social, a Universidade oferece, aos alunos 

de todos os cursos de Graduação e Pós-Graduação, instrumentos que 
proporcionem condições de acesso a todas as plataformas de educa-
ção. Softwares específicos e laboratórios e espaços adaptados permi-

tem que alunos com quaisquer tipos de deficiência desenvolvam as 
atividades necessárias para um aprendizado eficaz nas diversas áreas 
do conhecimento.

Público: 101 alunos com deficiência 

PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDOS E FINANCIAMENTO
A UniSantos mantém o maior e mais abrangente programa de 

Bolsas de Estudo da região. Por meio dele, a Universidade procura 
garantir o acesso a todos os que aspiram a uma educação superior 
de qualidade, amplamente reconhecida pelo mercado de trabalho. 
Entre os diferenciais, a Instituição é a única da região que par-
ticipa do Programa Universidade Para Todos (Prouni), com ofer-
ta única de bolsas de 100%. Além do programa, oferece também 
o Financiamento Estudantil (Fies), como opção para assegurar o 
acesso à educação.

• Empresas conveniadas
• Excelência Acadêmica
• Retorno
• Parfor/Capes
• Alfabetização
• Monitoria
• Treinamento
• Ciência sem Fronteiras
• Iniciação Científica UniSantos/CNPq

• Iniciação Tecnológica UniSantos/CNPq
• Iniciação à Docência Pibid/Capes
• Iniciação Científica Ensino Médio/CNPq
• Extensão Universitária
• Cultura
• ONU/ACNUR
• Cursos Simultâneos
• Fidelização

MODALIDADES:

• Fidelização Familiar
• Ex-aluno
• Prosup/Capes
• Enade para Especialização
• Escolas Conveniadas
• Prouni
• Fies
• Doutorado Sanduiche/CAPES
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26º TORNEIO INTEGRAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
E COPA CATÓLICA DE FUTEBOL

Com o objetivo de promover a integração entre calouros e 
veteranos, a UniSantos realiza, anualmente, o Torneio de In-
tegração Universitária e a Copa Católica de Futsal, que acon-
tecem no primeiro e segundo semestres, respectivamente. 
Os eventos reúnem diferentes cursos. Além dos atletas, os 

Público: 500 pessoas envolvidas,
entre atletas, torcedores e familiares

Festa oficial de recepção aos alunos da UniSan-
tos, a BIXO FEST reúne calouros e veteranos, em 
uma celebração marcada por música, jogos, diver-
são e solidariedade, com o objetivo de promover 
a integração entre os universitários de diferentes 
cursos e semestres. Realizada no Campus Dom Idí-
lio José Soares, o evento contou com apresenta-
ções artísticas de músicos da região e quadra para 
disputas de futebol de sabão, além de tendas cli-
matizadas. Durante o evento, foram arrecadados 
alimentos não perecíveis que, posteriormente, fo-
ram entregues à creche Ancilla Domini.

Público: 1.300 calouros e veteranos participaram do evento
Números: 500 quilos de alimentos arrecadados

2º BIXO FEST

universitários se organizam em grupos para torcer durante as 
partidas, o que também incentiva a presença de familiares.
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O projeto Formatura Cidadã assegura aos concluintes dos cursos de gra-
duação, e aos alunos de projetos realizados em parceria com a UniSantos, 
a participação em uma cerimônia de encerramento do curso. Considerando 
um momento importante da cultura educacional, a Universidade organiza a 
cerimônia com vistas a um de seus pilares institucionais, que é defesa e o de-

Números: 33 cursos 
Público: 635 alunos formandos

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
Espaço para jovens promissores, futuros líderes sociais, políticos e empre-

sariais, as representações estudantis na UniSantos têm papel de destaque e 
estão presentes por meio de centros e diretórios acadêmicos, atléticas e re-
presentantes de classe. Com o objetivo de promover o diálogo entre os pró-
prios estudantes e os dirigentes da instituição, elas encontram apoio, espaço 
e infraestrutura para a realização de eventos, atividades culturais de lazer.

FORMATURA CIDADÃ

ENCONTRO
As lideranças estudantis da UniSantos contam com um importante canal 

para a comunicação com os dirigentes e entre si. Desenvolvidos com diferentes 
temáticas ao longo dos semestres, os encontros de representantes buscam es-
timular a troca de experiências entre os acadêmicos e incentivar as lideranças, 
oferecendo subsídios por meio de palestras, dinâmicas e bate-papos. Os en-
contros são promovidos pelo Departamento Psicopedagógico e Social e têm a 

SALAS EXCLUSIVAS
No dia 29 de maio, foi realizada a entrega da sala das representações estu-

dantis do Campus Dom Idílio José Soares. Devidamente constituídos, diretórios, 
centros acadêmicos e atléticas receberam espaços exclusivos para a realização 
de reuniões de planejamento e outras atividades.

participação de coordenadores de curso e representantes da Reitoria.

senvolvimento da dignidade humana e o cultivo dos valores humanos para a 
construção de uma sociedade democrática renovada, mais justa e igualitária.
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PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL
Para aproximar os funcionários administrativos e docentes, a UniSantos mantém o Programa Integração Social, que é de-

senvolvido por meio de passeios, visitas e festas de confraternização. Além de conhecer locais diferentes e a cultura local, 
durante as viagens ocorre uma aproximação daqueles que convivem diariamente, em diferentes departamentos e setores.

PASSEIOS
O Boi no Rolete do Estância Alto 

da Serra e o passeio ao Parque Ma-
eda proporcionaram momentos 
de diversão e lazer aos funcioná-
rios administrativos e docentes. 
Acompanhados por familiares, os 
colaboradores da Universidade 
puderam aproveitar as atrações e 
conviver com os companheiros de 
trabalho fora do ambiente coorpo-
rativo.

Público: 360 pessoas, entre 
funcionários e familiares

SESSÃO DE CINEMA
Para comemorar o Dia do Professor (15 de outubro), funcionários docentes e administra-

tivos assistiram ao filme “Perdido em Marte”, na noite do dia 13 de outubro, no Cine Roxy, 
em Santos. A sessão gratuita de cinema, com direito a acompanhante, marcou o feriadão 
de Nossa Senhora Aparecida e a antecipação das comemorações pelo Dia do Professor.

Público: 400 pessoas, entre funcionários e familiares
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FESTA JULINA
Funcionários técnico-administrativos e docen-

tes participaram da Festa Julina 2015, evento de 
integração que marca a recepção dos colabora-
dores após as férias coletivas de julho. Brinca-
deiras, salgados e doces, quadrilha e concurso 
do melhor traje típico fizeram parte do evento, 
organizado pelo Departamento de Marketing da 
UniSantos.

Público: 200 funcionários

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Celebrando o Dia Internacional da Mulher, 

a Universidade promoveu, no dia 8 de março, 
um dia de beleza para as funcionárias técnico-
-administrativas. Consultoras de uma empresa 
de maquiagens deram dicas sobre como cuidar 
das unhas e da pele e realizaram demonstrações 
nas próprias funcionárias. O evento contou ainda 
com coffe-break e distribuição de brindes.

Público: 123 funcionários

DANÇA CONTEMPORÂNEA
Com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos funcionários administrativos e docentes, a 

UniSantos promove aulas de Dança Contemporânea. A atividade proporciona a melhoria do siste-
ma cardiovascular e do condicionamento físico e o combate ao stress.
Público: 25 funcionários

GINÁSTICA LABORAL
Com o intuito de evitar lesões no trabalho e me-

lhorar a postura corporal do funcionário técnico-ad-
ministrativo, a UniSantos mantém o Programa de 
Ginástica Laboral. A modalidade, que é realizada no 
próprio ambiente de trabalho, traz benefícios para 
os funcionários como a integração entre os departa-
mentos e a sociabilidade.

Público: 180 funcionários 
técnico-administrativos
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PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
Em parceria com instituições de ensino no exterior, em países 

como Portugal, Espanha, México, Peru, Alemanha, Estados Unidos, 
Austrália e Reino Unido, entre outros, a UniSantos mantém um ex-
tenso programa de Mobilidade Acadêmica. O contato com outras 
culturas e as pesquisas desenvolvidas permitem uma visão trans-
nacional e o entendimento global das relações sociais. A instituição 
ainda recebe alunos estrangeiros, o que permite também a troca 
de experiências com os estudantes que estão em diferentes cursos.

Para preparar os alunos que vão para o exterior, são realizados 
workshops de preparação e integração entre todos os participantes 
de um determinado período.

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
A UniSantos participa do Programa Ciência Sem Fronteiras, do 

Governo Federal, desde 2012. Com apoio aos alunos dos cursos de 
Graduação e Pós-Graduação, além de professores pesquisadores, a 
instituição está representada em diferentes países. Além de incen-
tivar a expansão e internacionalização do conhecimento, promove 
encontros para que essas experiências sejam compartilhadas nos 
espaços acadêmicos.

ACORDOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS
Números: 200 pessoas

Convênios e acordos de cooperação internacional proporcionam aos discen-
tes e docentes a possibilidade de ensino, pesquisa e extensão em instituições em 
diferentes países. Os convênios permitem a participação em programas de inter-
câmbio amplos com obtenção de créditos em cursos de graduação e nos progra-
mas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Formação de grupos de pesquisa, 
participação em eventos científicos e produção de publicações e artigos científicos 
também são possibilitados graças aos acordos.

A UniSantos mantém convênio com 30 institutos, centros de pesquisa e uni-
versidades em países, como: México, Costa Rica, Peru, Chile, Alemanha, Estados 
Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido e Austrália.
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PROGRAMA DE  
PROFESSORES VISITANTES

Integrar à equipe da UniSantos professores e pesquisadores de outras insti-
tuições, nacionais ou estrangeiras, para que estes permaneçam na Universidade 
contribuindo em projetos específicos desenvolvidos no Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas (IPECI), ou em atividades de ensino, permitindo-se 
excepcionalmente que atuem como orientadores e em atividades de extensão. 
Esse é o objetivo do Programa de Professores Visitantes, que estabelece vínculo 
por um período contínuo de tempo e em regime de dedicação integral.

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL  
COM STEINBEIS UNIVERSITY BERLIM

Fruto de parceria inédita entre a UniSantos e 
a Universidade de Steinbeis, a instituição rece-
beu a quinta turma de alemães que vieram para 
o Brasil cursar o MBA em Gestão Empresarial 
Internacional, como parte integrante dos pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu. Além 
de participaram de seminários, eles apresenta-
ram projetos e visitaram empresas no Estado de 
São Paulo. 

O curso tem 360 horas e é desenvolvido pelo 
corpo docente da UniSantos, no Brasil, e pelo 
corpo docente da Escola de Negócios Interna-
cionais e Empreendedorismo, da universidade 
que tem sede em Berlim.

MOBILIDADE DE  
DOCENTES

Com o objetivo de incentivar a pesquisa, por meio de redes cola-
borativas e grupos transnacionais, a UniSantos mantém o Programa 
de Mobilidade de Docentes e Pesquisadores. As parcerias e convênios 
mantidos com diferentes institutos e centros de pesquisa permitem 
que os professores e pesquisadores desenvolvam projetos de mestra-
do, doutorado e pós-doutorado, além de apresentação de pesquisas 
em eventos científicos.

Números: 5ª turma
Público: 22 pós-graduandos alemães
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EMPREGABILIDADE

FEIRA DE CARREIRA E PROFISSÕES
Realizada anualmente, a Feira de Carreira e Profissões, 

que está na sua 18ª edição, oferece oportunidades aos alu-
nos e propicia um processo de seleção eficaz às empresas 
que procuram jovens para estágios, programas de trainees 
e primeiro emprego. Por meio de palestras e dinâmicas, as 

Números: 20 empresas
Público: 2.500 alunos atendidos

116

empresas apresentam sua estrutura organizacional, escla-
recem dúvidas, promovem palestras, aplicam testes e rece-
bem currículos dos universitários.
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Números: Mais de 50 mil ofertas de vagas para 
estágio, trainee e efetivo, no Brasil, América Latina, 
Portugal e Espanha

117

PORTAL DE EMPREGOS
Espaço exclusivo para alunos e ex-alunos da UniSantos, 

o Portal de Empregos anuncia vagas de estágio e empre-
go para universitários e recém-formados, visando promo-
ver a inserção dos estudantes e profissionais no mercado 
de trabalho, de forma rápida e eficiente. Além de propor-
cionar o exercício prático do que foi ensinado em sala 
de aula, o portal tem o propósito de contribuir para que 
os jovens assumam responsabilidades e auxiliem no orça-
mento familiar.
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