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» apresentação
O Relatório de Responsabilidade Social 
da Universidade Católica de Santos é um 
registro histórico e social que representa 
a sua missão e compromisso com a 
sociedade de forma geral e, em especial, 
com a Região Metropolitana da Baixada 
Santista, sendo a única reconhecida pela 
Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 
2013, como Instituição Comunitária de 
Educação Superior (ICES). A instituição 
é membro da Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias (ABRUC) 
e da Associação Nacional de Educação 
Católica do Brasil (ANEC).

No ano de 2019, a UniSantos ampliou em 
30% as suas ações voltadas à comunidade, 
por meio de projetos de pesquisa e de 
extensão. Foram centenas de atividades 
de educação e assistência social, com 
bolsas de estudo, atendimento gratuito 
em clínicas-escola, escritórios-modelos, 

núcleos especiais, laboratórios e agências 
experimentais, entre outros. Os principais 
eixos da política de Responsabilidade 
Social, presentes no Relatório de 
Responsabilidade Social, representam o 
compromisso em promover a intervenção 
e a transformação na sociedade.

Por meio de inúmeras ações, A 
Universidade Católica de Santos apresenta 
parte das suas realizações ligadas a 
inúmeros projetos comunitários que 
contribuem para o estabelecimento de 
um compromisso social entre estudantes, 
docentes e comunidade, sustentado pelo 
tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, a 
instituição amplia os espaços do saber, de 
modo que o pensar e o fazer acadêmicos 
sejam compartilhados e socializados para 
além da sala de aula, ultrapassando os 
limites dos campi universitários, da região, 
do Estado de São Paulo e do País. 
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Sociedade Visconde de
São Leopoldo
A história da Universidade Católica de 
Santos teve início em 28 de agosto de 1951, 
quando foi constituída a Sociedade Visconde 
de São Leopoldo (SVSL). A criação foi uma 
ideia de Dom Idílio José Soares (terceiro 
bispo de Santos -1943/1966) que liderou um 
grupo de 14 cidadãos da sociedade santista, 
entre educadores, médicos, comerciantes, 
religiosos, historiadores e políticos. Eles 
participaram da primeira Assembleia Geral 
e se tornaram fundadores da primeira 
instituição de educação da Litoral do Estado 
de São Paulo.
A escolha do nome (Sociedade Visconde 
de São Leopoldo) ocorreu após o grupo 
decidir pela criação da Faculdade de Direito 
e homenagear José Feliciano Fernandes 
Pinheiro, o Visconde de São Leopoldo – 
santista de nascimento e instituidor dos 
cursos jurídicos no Brasil. Com a morte 
de Dom Idílio José Soares, em 1966, Dom 
David Picão tornou-se o quarto bispo 
diocesano e assumiu a presidência da 
Sociedade Visconde de São Leopoldo.
Na sua administração, em 1977, o Liceu 

Santista foi incorporado à mantenedora. 
Criado em 1902 e originariamente 
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 Sociedade 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 2015. Em 27 de abril de 2016, 
o bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio 
Scaramussa é eleito presidente pela 
Assembleia geral da SVSL.

» institucional
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Presença marcante na sociedade, a 
Universidade Católica de Santos é 
reconhecida pela qualidade no ensino, no 
desenvolvimento da pesquisa e nas ações 
de extensão que beneficiam a comunidade. 
Confessional, conduzida por seu Estatuto e 
Regimento Geral, pela legislação em vigor 
e pelo Marco Referencial que explicita a 
Identidade Católica, a UniSantos é uma 
comunidade acadêmica que, de modo 
rigoroso e crítico, contribui para a defesa e 
o desenvolvimento da dignidade humana e 
da herança cultural.
Com a criação da Sociedade Visconde 
de São Leopoldo, em 1951, a história da 
instituição tem início em 1952, quando o 
então presidente Getúlio Vargas assinou, 
no Rio de Janeiro, o Decreto no 31.134 que 
concedia autorização para o funcionamento 
da Faculdade de Direito. A partir daí, o 
crescimento foi inevitável, seguindo-se com 
a criação das demais faculdades.
No dia 6 de fevereiro de 1986, consagrado 
a santo Thomás de Aquino, a Universidade 
Católica de Santos foi reconhecida, 
tornando-se a primeira do Litoral do Estado 
de São Paulo.
A Universidade Católica de Santos se 
empenha, de modo especial, no cultivo dos 
valores humanos e da ética cristã, para a 
construção de uma sociedade democrática 
renovada, mais justa, mais igualitária.

Missão
Formar cidadãos com base nos princípios 
da solidariedade, da justiça e do respeito 
aos direitos humanos, fortalecidos pela 
ética cristã e com competência profissional 
para atuar em uma realidade sociocultural 
heterogênea 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
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» perfil do corpo docente
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» perfil do corpo discente
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>> Programa de Bolsas de Estudo e Financiamento
Com o maior e mais abrangente programa de bolsas de estudo da Região Metropolitana da Baixada Santista, a Universidade procura 
garantir o acesso a todos os que aspiram a uma educação superior de qualidade, amplamente reconhecida pelo mercado de trabalho. 
São 29 modalidades de bolsas, sendo que entre os diferenciais a Instituição é a única da região que participa do Programa Universidade 
Para Todos (Prouni), com oferta única de bolsas de 100%. Além do programa, oferece também a Bolsa Demanda Social e o Financiamento 
Estudantil (Fies), como opção para assegurar o acesso à educação.
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Gestão Estratégica
Fiel à Missão institucional e ao Marco 
Referencial  expressos em seu Estatuto, 
a Universidade Católica de Santos 
empreende monitoramento constante 
da conjuntura socioeconômica, de modo 
a alinhar suas estratégias e promover 
ações que reforcem e amplifiquem seu 
compromisso com a Educação. O processo 
de gestão da Universidade apoia-se numa 
atividade permanente de Planejamento 
Estratégico do qual são derivados o Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os 
Planos Setoriais. A metodologia de trabalho 
e o ciclo decisório em todas as instâncias 
universitárias referendam a prática 
colegiada, comunitária e participativa, 
marcas de sua identidade.

Autoavaliação Institucional
O processo de autoavaliação institucional 
na UniSantos é participativo desde sua 
origem em 1994 e ratificado, em 2004, 
quando houve a incorporação do SINAES. 

Isso significa sensibilização, no sentido de 
obter participação dos setores e sujeitos 
envolvidos durante todo o processo 
avaliativo, desde os objetivos de cada ação 
até o uso dos dados coletados. Ele acontece 
durante o desenvolvimento das atividades 
acadêmicas e administrativas, propondo 
ações e instrumentos, coletando dados e 
repassando-os aos setores e segmentos 
envolvidos, destacando fragilidades e 
potencialidades.

Ouvidoria
Contribuir para a interação e o equilíbrio 
dos interesses da Universidade, de sua 
comunidade acadêmica e da população da 
Região Metropolitana da Baixada Santista, 
de maneira ética, aberta, transparente 
e objetiva. Este é um dos objetivos da 
Ouvidoria, canal disponível para receber 
reivindicações, sugestões, críticas e elogios 
relacionados à instituição, com a missão de 
analisá-los e encaminhá-los para possíveis 
soluções.

» atendimentos215
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>> Infraestrutura Física

Campus Boqueirão
O campus Boqueirão, que abriga os cursos 
de Graduação e Pós-Graduação nas áreas de 
Direito e Arquitetura e Urbanismo, possui 
dois prédios interligados, além da clínica 
do curso de Psicologia, Escritório Modelo 
de Assistência Judiciária, Promotoria 
Comunitária de Santos e Laboratório de 
Ciências Criminais. Com salas de aula, 
salas ambiente, bibliotecas exclusivas, salas 
de informática, salas de internet, cantina, 
capela, atelier, dois auditórios, sala de júri 
simulado, laboratório de Artes Visuais, 
Laboratório de Conforto Ambiental e 
Laboratório de Sustentabilidade, está 
localizado na Avenida Conselheiro Nébias, 
584, no bairro Boqueirão.

Campus Dom Idílio José Soares
O campus Dom Idílio José Soares possui uma 
área de 30 mil m², com mais de 100 salas de 
aula, mais de 100 laboratórios de pesquisa, 

13 laboratórios de informática, 4 auditórios, 
2 miniauditórios e uma biblioteca com 
1.300 m², que possui mezanino com sala 
de leitura monitorada por circuito interno 
de TV e salas 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. A área administrativa 
(Chancelaria, Reitoria, Departamento de 
Tecnologia da Informação e Comunicação e 
órgãos 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 
Conselheiro Nébias, 300, no bairro Vila 
Mathias.

Bibliotecas
Interligadas entre si, as três bibliotecas 
da UniSantos estão localizadas nos dois 
campi, e possuem o Pergamum, sistema 
informatizado de gerenciamento de 
dados, integrado, que permite a realização 
de pesquisas de livros, periódicos 
(revistas, jornais e boletins), monografias 
e dissertações. Com mais de 265 mil 
volumes, entre livros e periódicos, o 
sistema integrado de bibliotecas oferece 
acesso a várias bases de dados que 
estão disponíveis por acesso exclusivo a 
estudantes, professores e funcionários.

» institucional

» livros10.820.262
» periódicos97.248

» empréstimos142.708
» documentos13.892
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Segurança
Com acessibilidade total, os estudantes, 
docentes, administrativos e a comunidade 
em geral têm autonomia e segurança 
para os estudos, atividades extraclasse e 
artístico-culturais nos campi da UniSantos. 
Rampas, elevadores, catracas, sanitários 
e mobiliários adaptados, pisos táteis 
e sinalização promovem a integração 
de portadores de deficiências ou com 
mobilidade reduzida. Programas e materiais 
didáticos específicos estão à disposição. 
Nos laboratórios de informática, softwares 
específicos auxiliam usuários com 
problemas de baixa visão.

Laboratórios contam com
infraestrutura exclusiva
Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, 
Saúde, Educação e Comunicação, a 
infraestrutura laboratorial da UniSantos, 
com mais de 100 espaços diferenciados 
para pesquisa, ensino e extensão, possui 
alta tecnologia e equipamentos exclusivos 
que permitem a conexão entre a teoria 
e a prática, que são indissociáveis para a 
formação do aluno. 
Associados ao Parque Tecnológico de 
Santos, os laboratórios 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, vocacionado para 
a inovação, atendendo às demandas sociais 
e mercadológicas.

Laboratórios de Informática e 
Salas de Internet
A rede de laboratórios da UniSantos se 
destaca pela variedade de softwares atuais 
e específicos para as diferentes áreas do 
conhecimento. Alguns são exclusivos, como 
o Laboratório de Simulação 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 
executem trabalhos com cunho acadêmico e 
pesquisas na web.

» solicitações para uso11.203   

» computadores2.613
» impressoras91

» plotadoras9
» scaners60

» impressoras 3D2
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Laboratório de Inteligência  
Artificial 

Com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento de soluções de alto 
nível técnico no campo da Inteligência 
Artificial, a UniSantos inaugurou, no 
dia 11 de setembro, o Laboratório de 
Inteligência Artificial, o primeiro da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Fruto de 
parceria com a Zero Treze Inovation Space 
e a IBM, no espaço são desenvolvidas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
com estudantes e egressos em busca de 
oportunidades para empreender. Na área 
da pesquisa, o laboratório dá suporte 
às atividades do Grupo de Pesquisa em 
Inteligência Artificial e para os programas 
de iniciação científica e tecnológica.

>> Identidade Católica

ANEC Baixada Santista
Com o objetivo de promover uma comunhão 
de esforços em prol da educação católica na 

Região Metropolitana da Baixada Santista, a 
Associação Nacional de Educação Católica 
do Brasil (ANEC Baixada Santista), criada 
em 2016, realizou uma série de atividades 
no ano de 2019, reunindo dirigentes, 
estudantes e familiares das instituições 
associadas: Universidade Católica de 
Santos e colégios Coração de Maria, Nossa 
Senhora da Divina Providência, Passionista 
Santa Maria, Passionista São Gabriel, São 
José, Stella Maris, além da Pastoral da 
Educação da Diocese de Santos.

Encontro de Formação da CF
A UniSantos promoveu, no dia 2 de 
fevereiro, o III Encontro de Formação da 
Campanha da Fraternidade.  Com o tema 
central “Fraternidade e Políticas Públicas”, 
o encontro contou com a participação 
de docentes das escolas que integram a 
Associação de Educação Católica do Brasil 
– ANEC Baixada Santista. Com docentes 
e pesquisadores da Universidade, eles 
elaboraram projetos, participaram de 
dinâmicas em grupo e celebração religiosa. 

Campanha da Fraternidade 2019
Em sintonia com a temática da Campanha 
da Fraternidade CF 2019, “Fraternidade e 
Políticas Públicas”, as cátedras de estudos e 
pesquisas e os programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UniSantos promoveram, 
nos meses de março e abril, palestras e 
mesas-redondas para estimular o debate e 
a reflexão, a partir de diferentes áreas do 
conhecimento. Foram muitas discussões 
em atividades que reuniram docentes, 
estudantes, pesquisadores e especialistas.

» institucional

» docentes150

» eventos15
» horas de atividades45
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Dom Cláudio Hummes  
alerta sobre a Amazônia
Arcebispo Emérito de São Paulo, o cardeal 
Dom Cláudio Hummes que é presidente 
da Rede Eclesial Pan-Amazônica esteve 
na UniSantos, no dia 2 de abril, para falar 
sobre o Sínodo da Amazônia, que trata de 
novos caminhos para a evangelização dos 
indígenas e a crise da Floresta Amazônica. 
Durante celebração religiosa e conferência, 
ele foi enfático que é preciso cobrar um 
posicionamento dos governantes, que a 
sociedade civil deve se organizar e fazer 
pressão, pois o planeta está em perigo.

Conferência com Dom Angelo 
Vincenzo Zani
Em visita à UniSantos, no dia 6 de novembro, 
o secretário da Congregação para Educação 
Católica da Santa Sé, Dom Angelo Vincenzo 
Zani realizou as conferências “Mística do 
Educador Católico” e “Educação na visão do 
Papa Francisco: contribuições da educação 
católica no mundo multicultural”, além de 
presidir a missa na Capela São José, no 
Campus Dom Idílio José Soares. Durante 
estada no Brasil, ele ainda participou 
de reuniões com o clero e dirigentes 

das escolas católicas, no Liceu Santista, 
além de presidir missa pelos 100 anos da 
presença missionária da Congregação das 
Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz no 
Brasil, na Igreja São Vicente Mártir, em São 
Vicente.

Nossa Senhora de Fátima
Pelo terceiro ano consecutivo, a UniSantos 
recebeu, no dia 7 de maio, a imagem 
peregrina de Nossa Senhora de Fátima. 
Sob forte emoção, ela foi saudada pela 
comunidade acadêmica e permaneceu 
durante três dias no Campus Dom Idílio 
José Soares. Músicas e orações marcaram 
o momento de acolhida e as atividades 
organizadas pela Pastoral da Universidade.

» participantes300

» pessoas na acolhida350

» participantes500
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Discussão do Sínodo 
Pan-Amazônico
“Bioma Amazônia e sua relação com 
o Planeta” e “Amazônia e seus povos: 
vida, cultura e espiritualidade” foram os 
temas discutidos por pesquisadores e 
especialistas da UniSantos no encontro de 
formação para discussão sobre o Sínodo 
para a Amazônia de 2019. O debate 
reuniu os docentes das escolas católicas 
que integram a Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil – ANEC Baixada 
Santista, no dia 21 de setembro, e também 
contou com a presença dos estudantes do 
Instituto de Teologia São José de Anchieta 
da UniSantos. 

Semana Teológica para Leigos
Em parceria com a UniSantos, o Conselho 
Diocesano de Leigos promoveu, entre 
os dias 17 e 19 de setembro, a Semana 
Teológica para Leigos. Tendo como tema 
central “Teologia e Políticas Públicas na 

Visão da Doutrina Social da Igreja”, o evento 
contou com a presença de estudantes do 
curso de Teologia para Leigos do Instituto 
São José de Anchieta da UniSantos e da 
comunidade católica da região.

I Jornada Teológica
Com o tema central “100 anos de história 
e missão”, foi realizada a I Jornada 
Teológica, nos dias 20 e 21 de agosto, com 
a participação de estudantes e docentes 
do Instituto de Teologia São José de 
Anchieta da UniSantos e de outros cursos 
da instituição. 

>> Desempenhos Sustentável 
e Ambiental

Observatório Litoral
Sustentável
Parceria com o Instituto Pólis, o Observatório 
Litoral Sustentável garante a contribuição 
com estudos, avaliações e diagnósticos 
sobre os impactos em relação aos 
processos de urbanização, na perspectiva 
do desenvolvimento sustentável na Região 
Metropolitana da Baixada Santista.

Observatório Socioespacial
Do curso de Arquitetura e Urbanismo, o 
Observatório Socioespacial da Baixada 

» institucional

» docentes60

» participantes150

» participantes125 



23Santista tem como objetivo principal 
desenvolver trabalhos em locais atingidos 
pelos grandes empreendimentos 
imobiliários e áreas de impacto ambiental. 
Ele produz indicadores sobre temas 
de relevância para a região e monitora 
as transformações nas configurações 
socioespacial e econômica da Região 
Metropolitana da Baixada Santista. 

Usina de Energia
Desde 2008, a Católica de Santos 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.

Boleto Sustentável 
Como parte do seu programa de preservação 
ambiental, a UniSantos disponibiliza o 
boleto eletrônico, estimulando uma 
cultura sustentável, otimizando o tempo 
e facilitando para o pagamento direto 
pela internet. Além da praticidade, o 
“boleto sustentável” gera benefícios a 
toda sociedade e gradativamente reduz 
os impactos da destruição dos recursos 
ambientais.

Coleta Seletiva
Desde 2010, a UniSantos mantém um 
programa de coleta seletiva. Com o objetivo 
de despertar a atenção do estudante 
para a preservação ambiental e incentivo 
à cidadania, os coletores que estão 
distribuídos nas áreas comuns, divididos nas 
cores azul (lixo limpo) e preta (lixo comum), 
orientam o tipo de material que deve ser 
descartado em cada recipiente.

Projeto Ecolâmpadas
A UniSantos investe no Projeto 
Ecolâmpadas, com a instalação de caixa 
para armazenar lâmpadas fluorescentes 
usadas. Dessa forma, é realizado o descarte 
legal que garante uma ação correta para o 
recolhimento seguro, sem riscos à saúde e 
ao meio ambiente.

Gerenciamento de 
Recursos Hídricos
Com o objetivo de conscientizar a 
comunidade acadêmica sobre a importância 
da água, o pesquisador do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo (IPT) e agente técnico do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), 
o hidrogeologo, professor doutor José 
Luiz Albuquerque Filho, fez palestra no dia 
22 de março, no Campus Dom Idílio José 
Soares, em comemoração ao Dia Mundial 
da Água.

» participantes125
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Comitê da Bacia Hidrográfica da 
Baixada Santista
Diretora do Instituto de Pesquisa 
Científicas e Tecnológicas (Ipeci), a 
professora doutora Adriana Florentino 
de Souza representou a UniSantos na 
primeira reunião extraordinária do 
Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista, no dia 5 de abril, no Campus 
Dom Idílio José Soares, quando foi eleita 
a nova Mesa Diretora da organização - 
biênio 2019/2021.

Comissão de Educação Ambiental 
Docentes da UniSantos, o professor 
mestre Jhonnes Alberto Vaz e a 
professora doutora Maria Aparecida dos 
Santos Accioly representam a instituição 
na Comissão Interinstitucional Municipal 
de Educação Ambiental (CIMEA), para 
o biênio de 2020 a 2021. O órgão 
é o responsável pela elaboração e 
implementação da Política e do Programa 
de Educação Ambiental de Santos. 

Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos
Do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito Ambiental e do curso de 
Direito, a professora doutora Maria Luiza 
Machado Granziera foi nomeada como 
representante da UniSantos no Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A 
pesquisadora é a única de uma Instituição 
Comunitária de Educação Superior a ocupar 
uma das vagas na categoria “Organizações 
Técnicas de Ensino e Pesquisa com 
Interesse e Atuação na Área de Recursos 
Hídricos”.

“Bambu - resistente e sustentável”
Doutor em Engenharia e Tecnologia 
dos Materiais, o docente Juarez Ramos 
da Silva, dos cursos de Engenharia e 
Arquitetura e Urbanismo, lançou a obra 
“Bambu - resistente e sustentável”, que 
trata dos benefícios do uso do bambu nas 
construções, por se tratar de um recurso 
renovável que se adapta a mudanças 
climáticas, além de contribuir com o meio 
ambiente. A publicação tem coautoria 
da professora mestre Greice Hellen de 
Novaes Barbalho.

» institucional
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Energia Limpa e Segurança 
na Navegação
Doutora e Mestre em Direito 
Internacional pela UniSantos, a advogada 
Carmen Lúcia Sarmento Pimenta lançou, 
no dia 18 de junho, a obra “Futuro 
Azul: Energia Limpa e Segurança da 
Navegação”. A publicação é fruto de 
pesquisa elaborada durante o doutorado, 
incluindo o intercâmbio financiado pela 
Capes/MEC, na Universidade Carlos III 
de Madri, na Espanha e na Université Aix 
de Marseille, na França. Tem o objetivo 
de mostrar que as energias renováveis 
marinhas, ou energias azuis, são uma 
alternativa às energias fósseis.

Pesquisas sobre recursos 
hídricos e bioplástico 
Com a participação de estudantes e 
pesquisadores das áreas de Engenharia e 
Biologia, a UniSantos apresentou as suas 
mais recentes pesquisas na área ambiental 

durante o 3º Santos pelo Oceano, no dia 8 
de junho, no entorno do Aquário Municipal 
de Santos. O evento que comemorou o Dia 
Mundial dos Oceanos teve como objetivo 
despertar a atenção para a conservação 
das praias e do meio ambiente marinho.

Oficina de compostagem
Com o objetivo de incentivar a coleta 
seletiva e a reciclagem de material 
orgânico, a UniSantos, em parceria com a 
Secretaria do Meio Ambiente de Santos 
(Semam), realizou, no dia 6 de junho, 
uma oficina de compostagem. A iniciativa 
contribuiu para divulgar o trabalho que 
já vem sendo realizado pelo curso de 
Engenharia Ambiental, que inclui os 
estudos sobre a compostagem.

» participantes20
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Estudo sobre  
disponibilidade hídrica 
“Avaliação e Monitoramento de 
Disponibilidade Hídrica Subterrânea 
na Baixada Santista usando Métodos 
Geofísicos”. Este é o título do projeto de 
pesquisa do Laboratório de Engenharia 
Geofísica (LEG), vinculado ao Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 
(Ipeci) da UniSantos, que foi aprovado 
e recebeu incentivo de cerca de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais) do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO). O estudo, o primeiro nesta 
dimensão na costa brasileira, envolverá 
docentes-pesquisadores e estudantes, e 
pretende mapear, até agosto de 2021, a 
situação dos aquíferos em municípios da 
Região Metropolitana da Baixada Santista.

Concurso Gastronômico “O Doce 
Sabor da Sustentabilidade” 
Estudantes do 3º semestre do curso 
de Gastronomia tiveram o desafio de 
preparar sobremesas autorais, com 

a obrigatoriedade de utilizar um dos 
seguintes ingredientes: chuchu, capim-
santo ou pequi, no Concurso Gastronômico 
“O doce sabor da sustentabilidade”, 
no dia 11 de junho, no Laboratório de 
Gastronomia e Nutrição da UniSantos. O 
concurso envolveu as disciplinas Técnicas 
de Serviço de Salão, Cozinha Brasileira e 
Confeitaria, teve como objetivo incentivar 
a criatividade e a inovação, com foco na 
sustentabilidade na área da confeitaria.

>> Tecnologias e Serviços

Secretaria On-line 
Inúmeros serviços são oferecidos aos 
estudantes de forma rápida, segura e 
sem a necessidade de comparecimento 
presencial às secretarias. Por meio 
da Secretaria Online são solicitados 
documentos e obtidas informações sobre 
atividades, planos de ensino, notas e faltas, 
além de registro de TCC, entre outros.

Acesso para Smartphones
Para facilitar o acesso por meio dos 
smartphones a uma série de recursos 
disponíveis, novas configurações 
permitem visualizar com mais facilidade 
os conteúdos, divididos por módulos, 
submenus e funcionalidades.

Apoio ao Ensino Presencial
Integrado ao sistema acadêmico e ao 
portal da universidade, o Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment 
(Moodle) é um software livre, criado 

» institucional
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27com o intuito de fomentar um espaço de 
colaboração on-line. Ambiente Virtual 
de Aprendizagem, ele é a ferramenta de 
apoio aos cursos presenciais e a distância 
oferecidos pela instituição.

Lan School
O software Lan School é uma ferramenta de 
apoio ao professor para aulas ministradas 
nos laboratórios 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 docente, possibilitando mais 
interação em atividades compartilhadas 
entre a turma.

Estação de Recarga
Um espaço de autoatendimento, onde o 
aluno carrega o seu cartão de identificação 
com valores para serem utilizados no 
pagamento junto à secretaria, na biblioteca 
e para créditos de impressão. A Estação 
de Recarga facilita o acesso aos serviços 
acadêmicos e dinamiza o atendimento.

Sala de Estudo
Espaço diferenciado para os alunos com 
uma infraestrutura formada por bancadas, 
assentos e tomadas adaptadas para o 
uso de notebooks, netbooks, tablets 
e smartphones. O local abriga ainda a 
Hemeroteca, que disponibiliza um vasto 
acervo de jornais, além de Trabalhos de 
Conclusão de Curso.

Google Apps for
Education Lan School
Com uma solução de e-mail segura, 
que permite acesso facilitado, inclusive 

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

E-mail UniSantos/Gmail
O pacote de comunicação do Google 
possibilita aos estudantes uma maior 
interação com colegas, docentes e outros 
usuários através de uma conta oficial da 
UniSantos. Ela oferece mais organização 
para o estudante, pois é possível 
concentrar todo o conteúdo específico da 
Universidade em um só lugar.

Atendimento Integrado
Com um atendimento diferenciado e 
integrado por sistema de comunicação 
informatizado, o Departamento de 
Atendimento Integrado busca aprimorar 
os diferentes serviços aos alunos, pais ou 
responsáveis e à comunidade em geral. 
No Campus Dom Idílio José Soares, o 
local, com 85 m², possui todo o conforto 
necessário, com espaços climatizados.
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Simulador de Relevo 
Com uma tecnologia de última geração, 
a UniSantos é a primeira universidade da 
região a contar com o software de última 
geração, o SARND BOX.  O Simulador 
de Relevo, como também é conhecido 
o aparelho, está no Laboratório de 
Geociências da instituição e foi um dos 
recentes investimentos para contribuir 
na formação dos estudantes e no 
desenvolvimento de pesquisas nas 
áreas de bacias hidrográficas, sistemas 
de drenagens, topografia, hidrologia e 
geodésia.

Eduroam Wi-Fi
Com o objetivo de ampliar a mobilidade 
por meio da conectividade à rede Wi-
Fi para qualquer localidade do mundo 
que conte com este mesmo serviço, 
a UniSantos investiu no eduroam 
(education roaming), que no Brasil já 
possui mais de 2.300 pontos de acesso, 
além de milhares em quase 90 países. Ele 
está presente em universidades, centros 
de pesquisa, praças públicas, aeroportos, 
entre outros espaços.

Bibliotecas Digitais de
teses e dissertações
Por meio da Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações da UniSantos e da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações, 
a Universidade disponibiliza um vasto 
material de pesquisa de dissertações 
e teses no âmbito dos programas 
de Mestrado e Doutorado; além de 
integrar em um só portal os sistemas 
de informação de dissertações e teses 
existentes no País.

GedWeb - Base de Normas
Técnicas da ABNT
A ferramenta gerencia grandes acervos 
de normas e documentos técnicos. Além 
disso, disponibiliza esses documentos de 
maneira fácil e simples em ambiente web 
para a aprovação, busca, visualização e 
impressão por múltiplos usuários.

Diário on-line 
Desde 2018, a UniSantos utiliza o 
registro do Diário on-line e controle 
de frequência, cadastro de cronograma 
de aula e Instrumentos de avaliação, 
além de módulo de gestão de práticas 
extraclasse. A inovação tecnológica 
permitiu um melhor controle de todos 
os processos, autonomia, segurança e 
mobilidade por meio de smartphones e 
tablets, além dos recursos existentes na 
própria sala de aula.

Bases de Dados e
Periódicos Eletrônicos
A Universidade Católica de Santos possui 
licença de acesso a inúmeras bases de 
dados que estão disponíveis por acesso 
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29restrito a estudantes, funcionários 
docentes e administrativos.

>> Premiações e Reconhecimento

Índice Geral de Cursos
Entre as 10% melhores universidades do 
País. Este foi o resultado do Índice Geral de 
Cursos (IGC), indicador de qualidade que 
avalia as instituições de educação superior. 
Com a nota 4, a UniSantos manteve a posição 
de destaque na região, com o 1º lugar, e 
cresceu no conceito nacional, superior a 
mais de 50% das universidades federais 
e estaduais do Brasil, além de ficar na 3ª 
posição, por desempenho de graduação, 
entre as universidades não-estatais do 
Estado de São Paulo. Entre as instituições 
católicas de todo o Brasil, a Católica de 
Santos está na 4ª posição, por desempenho 
de graduação, e entre as universidades 
comunitárias do País, a UNISANTOS é 
destaque, ocupando a 6ª posição.

Necrim recebe prêmio
destaque policial 
Fruto de parceria entre a UniSantos e a 
Delegacia Seccional de Política de Santos, o 
Núcleo Especial Criminal (Necrim) recebeu 
o prêmio destaque policial do mês de 
março por ser o primeiro no Estado de São 
Paulo em produtividade. Serviço que tem o 
objetivo de promover a solução de conflitos 
nas infrações de menor potencial ofensivo, 
o Necrim de Santos é o primeiro ligado a 
uma instituição de ensino superior, entre os 
35 existentes no Estado de São Paulo.

Maratona Behind The Code da IBM
Do 6º semestre do curso de Ciência da 
Computação, Gustavo da Silva Moraes 
conquistou o 22º lugar entre os 100 finalistas 
da Maratona Behind The Code da IBM, 
competição que contou com mais de 26 
mil inscritos. Para chegar até a fase final, o 
estudante teve que passar por oito desafios 
de negócios propostos por cada um dos 
patrocinadores, utilizando tecnologias, 
como: Blockchain, IoT, Serverless, Visual 
Recognition, Big Data, Kubernetes, OpenShift, 
Inteligência Artificial e Machine Learning.

UniSantos é homenageada 
pelo Deinter 6
A Universidade Católica de Santos foi 
homenageada durante as comemorações 
do 20º aniversário de criação do 
Departamento de Polícia Judiciária de 
São Paulo Interior (Deinter 6) e dos 
50 anos de criação das Delegacias 
Seccionais de Polícia de Santos e 
Registro. Em cerimônia realizada no dia 
25 de novembro, no Teatro Guarany, 
a Universidade foi condecorada em 
reconhecimento pela parceria com a 
Polícia Civil do Estado em projetos como 
o Núcleo Especial Criminal (Necrim).

» de periódicos eletrônicos 12
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RP tem nota máxima do MEC
O curso de Relações Públicas da UniSantos 
confirmou mais uma vez a sua posição de 
destaque no País. Na última avaliação do 
Ministério da Educação (MEC), para fins 
de renovação de reconhecimento de 
curso, recebeu a nota máxima (5). Os 
avaliadores estiveram na instituição entre 
os dias 12 e 14 de agosto e chancelaram a 
excelência nas dimensões infraestrutura, 
organização didático-pedagógica e corpo 
docente. Em 2016, o curso já havia 
recebido a nota 5. 

Prêmio Saint-Gobain de  
Arquitetura Habitat Sustentável
Formado pelo curso de Arquitetura e 
Urbanismo, o arquiteto Cesar de Godoy 
Gomes conquistou o segundo lugar, 
na Categoria Profissional - Modalidade 
Projeto Residencial, da 6ª edição do 
Prêmio Saint-Gobain de Arquitetura 
Habitat Sustentável. Concorrendo com 
10 trabalhos na grande final, o projeto 
“Residência Manacá” busca oferecer 
qualidade de vida e um reencontro com a 
natureza aos seus futuros proprietários.

Arquitetura entre os três 
melhores do Brasil
O curso de Arquitetura e Urbanismo 
da UniSantos obteve nota máxima (5) 
e está entre os três melhores do Brasil, 
segundo o Guia da Faculdade, do Jornal 
O Estado de S. Paulo, em parceria com 
o Quero Educação. A Universidade teve 
mais 25 cursos avaliados, sendo que 
18 conquistaram o conceito 4 e sete 
obtiveram a nota 3. No total, a instituição 
ficou com 98 estrelas, com destaque nos 
seguintes critérios de avaliação: qualidade 
do projeto pedagógico, perfil do corpo 
docente e infraestrutura.

Comenda do Mérito Farmacêutico 
Pesquisador e docente nos cursos de 
Farmácia, Enfermagem e Nutrição da 
UniSantos, o professor doutor Paulo Ângelo 
Lorandi foi condecorado com a Comenda 
do Mérito Farmacêutico Paulista de 2019. 
Indicado pela Diretoria do Conselho 
Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-
SP), como forma de reconhecimento 
pelos trabalhos realizados nessa área, ele 
recebeu a honraria no dia 20 de setembro, 
em São Paulo.

Prêmios do Projetar.org
Com o projeto “Parque João Goulart”, 
os arquitetos Victor Candido Gabriel e 
Graziela Honório Botelho, recém-formados 
pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da 
UniSantos, receberam Menção Honrosa na 
31ª edição do concurso do portal Projetar.
org. Com o projeto “Rua: Caminho Livre - 
Espaço Público para Expressão Coletiva”, 
as estudantes do 8º semestre do curso 
de Arquitetura e Urbanismo, Cinthya 
Yukari Tawata, Gabriela da Silva Pinto, 
Nadia Marques Mendonça, Nájla Victoria 
Isaias Pires e Stefanie Camargo Pacífico, 
conquistaram a terceira colocação na 32ª 
edição do concurso portal Projetar.org.

» institucional



31Prêmio TV Tribuna de Publicidade 
Do curso de Publicidade e Propaganda, os 
estudantes Gabrielle Alvarenga Baptista, 
Igor Martinelli Cruz, Marcos Aurélio 
Martos de Oliveira e Vitor Sequeira 
Martins foram os grandes vencedores do 
4º Prêmio TV Tribuna de Publicidade, na 
categoria Acadêmica. Com o comercial 
“Fake Não é Fato”, eles alertaram sobre 
o perigo das fake news e conquistaram 
o júri formado por profissionais da área.

Melhor Trabalho Científico
Desenvolvida no Programa de Educação 
Científica para Graduação da UniSantos, 
a pesquisa “Análise da Qualidade de 
Cápsulas de Cáscara Sagrada (Rhamnus 
purshiana) Provenientes do Setor 
Magistral Farmacêutico em Santos-SP”, 
da estudante do 6º semestre do curso de 
Farmácia, Gabrielle Botelho Medeiros, 
foi premiada como o melhor trabalho 
científico da área de Farmácia Magistral, 
no XX Congresso Farmacêutico de São 
Paulo. O evento, que aconteceu entre os 
dias 10 e 12 de outubro, em São Paulo, 
contou com a inscrição de 439 pesquisas 
de todo o País.

17ª Gincana Estadual de Economia
Do 2º semestre do curso de Ciências 
Econômicas, Alice Fernandes Marciano 
Souza, Everton de Andrade Ramos, 
Felipe Carvalho de Oliveira, João David 
Mendonça Vieira, Maira Alves Carvalho 
de Andrade, Matheus Resende Salgado, 
Matheus Sena Negro e Vinicius Alves Costa 
se destacaram na 17ª Gincana Estadual 
de Economia, que apresentava questões 
teóricas e práticas sobre a macroeconomia 
do País. Eles representaram a UniSantos 
no evento estadual, realizado nos dias 23 
e 24 de agosto, em São Paulo.

Projeto aprovado pelo PROAC 
Com a maior nota (9,8 pontos), o projeto 
“Postais Culturais”, da estudante do 8º 
semestre do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UniSantos, Letícia Passarelli 
Verde, foi aprovado pelo Programa de 
Ação Cultural (PROAC), da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, do Governo 
do Estado de São Paulo.  Com o objetivo 
de valorizar o Centro de Santos e fazer 
com que as pessoas percebam a beleza 
e relevância de suas edificações, a sua 
proposta ficou à frente de mais de 150 
projetos na categoria “Produção de 
Exposições de Artes Visuais”.

Concurso gastronômico “Feito Em SP”
Formada pelo curso de Gastronomia da 
UniSantos e instrutora no restaurante-
escola Estação Bistrô, Kellyn Cugler do 
Nascimento foi uma das finalistas da 13ª 
edição do concurso gastronômico “Feito 
em SP”, que aconteceu entre os dias 24 e 
27 de outubro, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo. Representando o 
restaurante-escola, ela foi classificada 
depois de se tornar a grande vencedora 
da etapa regional do concurso, realizada 
no dia 16 de outubro, na Arena Santos.
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1º lugar em concurso de pôsteres 
Docente do curso de Direito e 
coordenadora do Grupo de Estudos de 
Fashionlaw da Faculdade de Direito, a 
professora mestre Flávia de Oliveira 
Santos do Nascimento conquistou o 1º 
lugar no concurso de pôsteres do IV 
Seminário Internacional de Direito da 
Moda. O trabalho científico, desenvolvido 
em parceria com a egressa da Faculdade 
de Direito, a advogada Juliana Cassimiro, 
foi apresentado, entre os dias 21 e 23 de 
outubro, na sede da OAB do Rio de Janeiro.

Publicação conquista prêmio ABEU
A obra “Migração, Refúgio e Saúde”, 
organizada por Alejandro Goldberg, Cassio 
Silveira e pela docente do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde 
Coletiva da UniSantos, professora doutora 
Denise Martin Coviello, conquistou o 2º 
lugar, na categoria Ciências da Vida, do 
5º Prêmio ABEU. Com o selo da Editora 
Universitária Leopoldianum, a publicação 
apresenta pesquisas de autores nacionais 
e internacionais sobre a temática das 
migrações transnacionais e o diálogo com 
a área da Saúde.

Título de Professor Emérito da 
Faculdade de Direito
Como forma de agradecimento e 
reconhecimento aos anos de dedicação 
prestados à Faculdade de Direito, a 
UniSantos entregou, no dia 19 de agosto, 
o título de professor emérito para o 
desembargador aposentado do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo e 
docente da instituição, o professor 
Antônio Raphael Silva Salvador. Marcada 
por forte emoção, a cerimônia deu início à 
LXVI Semana Jurídica do curso de Direito 
e reuniu familiares do homenageado, 
docentes, estudantes, advogados, 
promotores e desembargadores.

Homenagem da Soroptimista  
International 
Diretora da Faculdade de Direito da 
UniSantos, a professora doutora Renata 
Soares Bonavides recebeu, no dia 23 de 
maio, em Santos, o prêmio “Terezinha 
Calçada Bastos”, por conta dos relevantes 
serviços prestados à sociedade. A 
outorga e idealização do prêmio é da 
organização Soroptimista International 
Santos Praia.

1º lugar em concurso da 
Prefeitura de Santos
Formada em Pedagogia pela UniSantos, 
na turma de 2017, Tatiane Caetano foi a 
primeira colocada no concurso público 
da Prefeitura Municipal de Santos para o 
cargo de Professor Adjunto I, que teve 
6.222 inscritos. O edital de nomeação de 
Tatiane foi publicado, no dia 11 de abril, no 
Diário Oficial de Santos. 

» institucional
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Professor Antônio Raphael recebe 
título de professor emérito Projeto de César Gomes foi premiado

Estudantes e docentes celebram nota 5 para o curso de Relações Públicas

III Encontro de Formação da Campanha da Fraternidade
Estudantes utilizam simulador 
de relevo SARND BOX

Obra “Migração, Refúgio e 
Saúde” conquistou prêmio 
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Cursos de Graduação
A Universidade Católica de Santos 
oferece cursos de Graduação em 
diferentes áreas do conhecimento. Entre 
bacharelados, licenciaturas e superior 
de tecnologia, os cursos contam com 
infraestrutura diferenciada e corpo 
docente altamente qualificado, formado 
por mestres e doutores.

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Ciência da Computação
• Ciências Econômicas
• Direito
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Petróleo
• Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Química
• Farmácia
• Filosofia
• Gastronomia
• História

• Jornalismo
• Letras Português/Inglês
• Matemática
• Música
• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Química Tecnológica
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Sistemas de Informação
• Tradução e Interpretação

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.

Mestrado
Os cursos de Mestrado em Direito, 
Educação, Psicologia e Políticas Públicas e 
Saúde Coletiva têm como objetivo básico 
aprofundar os conhecimentos científicos 
e profissionais do aluno graduado e 
possibilitar o desenvolvimento de 
habilidades para a pesquisa em área 
específica, e para a docência no ensino 
superior.

Mestrado profissional em
Arquitetura e Cidade
A UniSantos comemorou mais uma 
importante conquista para a região. A 
instalação do primeiro Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Arquitetura 
e Cidades, no dia 27 de março, às 
vésperas do curso do Arquitetura e 
Urbanismo completar o jubileu de ouro. 
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37Tendo como área de concentração 
“Arquitetura e Cidades” o Mestrado 
veio a somar-se aos demais programas 
acadêmicos, cujo seu objetivo é capacitar 
o profissional para compreender, 
propor e intervir na complexa realidade 
contemporânea das questões urbano-
regionais, arquitetônicas, paisagísticas e 
de patrimônio ambiental. 

Doutorado
No âmbito do Doutorado, a Universidade 
oferece os cursos de Direito, Educação 
e Saúde Coletiva, os quais proporcionam 
formação científica ampla e aprofundada, 
com ênfase no desenvolvimento 
da capacidade de pesquisa e no 
aprimoramento intelectual em diferentes 
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.

Pós-Doutorado
O Programa de Pós-Doutorado 
estabelece estágios de pesquisa de 
brasileiros ou estrangeiros que tenham 
título de doutorado. Esses estágios são 
desenvolvidos por tempo determinado 
junto aos programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da Universidade, sob a 
supervisão permanente dos respectivos 
quadros docentes.

Especialização/MBA
Direcionados às pessoas com formação 
superior que buscam aprimoramento 
técnico-profissional em nível de 
especialização, a UniSantos oferece 
cursos nas áreas de Arquitetura e 
Urbanismo, Comunicação, Educação, 
Engenharias, Negócios, Saúde e 
Tecnologia da Informação. Além das 
disciplinas obrigatórias, os estudantes 
têm a oportunidade de cursar dois 
módulos optativos: o Internacional e 
o Pedagógico. Vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Educação, o Módulo Formação Docente 
é desenvolvido sob a supervisão dos 
docentes pesquisadores que atuam no 
programa.

» participantes120
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Qualificação e
Aperfeiçoamento
Os cursos de Qualificação e 
Aperfeiçoamento da Católica de Santos 
abordam temas científicos e culturais de 
uma forma acessível e específica, visando 
a difusão de conhecimento e tecnologia 
para a comunidade. A carga horária é 
acima de 4 horas e os cursos são abertos 
a todas as pessoas da comunidade. Não 
é exigida formação no ensino superior, 
excluindo-se casos específicos.

Formação em Teologia
para Leigos
Capacitar o leigo para maior compreensão 
e vivência dos conteúdos da fé cristã, em 
suas dimensões pessoal, comunitária e 
social, a fim de que se torne um sujeito 
eclesial ativo, no contexto sociocultural 
da Baixada Santista. Este é um dos 
objetivos do curso Formação em Teologia 
para Leigos que está estruturado para 
contemplar as grandes áreas do campo 
da Teologia.

Centro de Línguas
Contando com docentes especializados, o 
Centro de Línguas se propõe a ministrar, 
além dos cursos regulares, cursos 
instrumentais para fins acadêmicos. Os 
cursos são abertos a alunos de Graduação 
e Pós-Graduação, docentes, pessoas da 
terceira idade, funcionários da UniSantos 
e demais interessados com Ensino Médio.

» ensino
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Curso para a Terceira Idade
Desenvolver e incentivar a sociabilidade 
e a autoestima no estudante, além de 
proporcionar aquisição e/ou atualização 
de conhecimentos. Estes são os objetivos 
do curso de extensão da Terceira Idade, 
voltado aos alunos com mais de 50 anos 
de idade. Além de cursarem disciplinas 
diversas, eles participam de atividades 
culturais de lazer, promovidas pelo 
grêmio estudantil.

Educação a Distância
De forma interativa e dinâmica, por meio 
do ambiente virtual, as disciplinas e 
cursos de ensino a distância favorecem 
o aprendizado e a comunicação on-line 
entre discentes e docentes. Mediada 
por diferentes tecnologias, o ensino-
aprendizagem ganha uma nova dinâmica 
em um novo tempo e espaço.

Enriquecimento Curricular 
Garantia de flexibilização curricular e do 
processo interdisciplinar, o Programa de 
Enriquecimento Curricular é oferecido 
a todos os estudantes, a partir do 3º 
semestre letivo. Sem restrição de área, 

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

Plano Nacional de
Formação de Professores
da Educação Básica
A UniSantos é parceira da Capes/MEC na 
implantação do Plano Nacional de Formação 
de Professores da Educação Básica (Parfor). 
Ele beneficia os professores da rede pública 
que desejam cursar presencialmente a 
licenciatura em Pedagogia. Pioneira na 
região na adoção do programa, a instituição 
formou a primeira turma em 2014.

Programa Mestre Aluno 
Convênio entre a UniSantos e a Prefeitura 
Municipal de Santos, o Programa Mestre 
Aluno possibilita que os servidores 
públicos lotados na Secretaria de 
Educação cursem gratuitamente Mestrado 
ou Doutorado em Educação, contribuindo 
assim para a melhoria da qualidade do 
ensino na educação básica.
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» pesquisa
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» pesquisa
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Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas
Com uma infraestrutura diferenciada e que 
integra as instalações da Fundação Parque 
Tecnológico de Santos, o Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) 
é responsável pelo registro, monitoramento 
e divulgação de pesquisas científicas, 
prestação de serviços a instituições públicas 
e privadas, e intercâmbio com instituições de 
pesquisa e tecnologia no Brasil e no exterior. 
Para auxiliar na elaboração, planejamento e 
execução da política de pesquisa, o Ipeci conta 
com o Conselho Científico e Tecnológico e 
os comitês científicos de Área. Ele mantém 
todos os grupos de pesquisa vinculados, 
é responsável por acordos científicos de 
cooperação, organiza eventos científicos 
e administra os programas de educação 
científica para a Graduação e para o Ensino 
Médio.

Conselho Científico e Tecnológico
Conselho Científico e Tecnológico 
assessora a direção do Ipeci, auxiliando 
na elaboração, planejamento e execução 
da política de pesquisa. Monitora e 

auxilia os órgãos e instituições de 
pesquisa da Universidade, registrando e 
acompanhando as atividades na área.

Comitês Científicos de Área
Entre as funções, os comitês científicos de 
Área assessoram a diretoria e o Conselho 
Científico e Tecnológico a identificar 
projetos de pesquisa que possam gerar 
produtos a serem oferecidos para a 
prestação de serviços.
• Ciências Exatas e da Terra
• Ciências Biológicas
• Ciências Sociais Aplicadas
• Engenharias
• Ciências da Saúde
• Ciências Humanas
• Comitê Multidisciplinar

Comitê de Ética em Pesquisa
Órgão colegiado, multidisciplinar, de caráter 
público e autônomo, tem por finalidade 
avaliar e acompanhar os aspectos éticos 
de pesquisas envolvendo seres humanos 
e, dessa forma, proteger a integridade e a 
dignidade dos sujeitos/participantes.

Comitê de Iniciação Científica
O Comitê Institucional de Iniciação Científica 
(COIC) tem como objetivos cadastrar, 
registrar e acompanhar os projetos de 
Iniciação Científica e Tecnológica, assim 
como coordenar o Programa Estudante 
Pesquisador e Caça Talentos Universitário, 
ligados ao Programa Educação Científica 
para a Graduação; divulgar e informar sobre 
os projetos finalizados e em andamento; e 
organizar encontros anuais de Iniciação 
Científica na Universidade. É responsável 
pelo Programa de Educação Científica para 
o Ensino Médio, que reúne o Programa de 
Iniciação Científica, o Programa Expedição 
Científica, o Programa Expresso Científico, 
o Modelo das Nações Unidas (MONU), o 
Encontro Científico nas Escolas de Ensino 
Médio e a Mostra Científica.

» pesquisa
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Grupos de Pesquisa 
A Universidade Católica de Santos considera a pesquisa um fator fundamental para o melhor aproveitamento dos Com esse 
pensamento, diversos grupos de pesquisa se desenvolvem na Universidade, contribuindo para a promoção do enriquecimento cultural 
da sociedade e o crescimento da Região Metropolitana da Baixada Santista. 
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Certificação pelo CNPq
Exclusivo para entidades sem 
fins lucrativos, ativas no fomento, 
coordenação ou execução de programas 
de pesquisa científica ou tecnológica, 
o credenciamento junto ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnologia (CNPq) autoriza a UniSantos 
a importar máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, isentos dos 
impostos de importação.

Cátedra Sérgio Vieira de Mello
Instituída em parceria com o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (Acnur), a Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello promove a formação 
acadêmica por meio da temática das 
migrações forçadas, em geral e do refúgio, 
particular, bem como dos regimes de 
proteção a essa população. Está ligada 
aos programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito, Saúde Coletiva e 
Educação e cursos de Graduação.

Cátedra Paulo Freire
A Cátedra Paulo Freire é um espaço 
privilegiado para reflexão, articulação de 
saberes e entrelaçamento de projetos 
com vistas à formação de sujeitos sociais 
para a emancipação, o pleno exercício 
de suas capacidades individuais, sociais 
e políticas. O pensamento de Paulo 
Freire é a mola propulsora para a leitura 
da realidade e o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa.

Cátedra Giusfredo Santini
Espaço para o desenvolvimento de 
estudos, projetos e reflexão sobre 
questões relativas ao mundo da 
comunicação, com foco na realidade 
regional e sua história, a Cátedra 
Giusfredo Santini promove simpósios e 
conferências voltadas para as áreas de 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas, além de fóruns de 
atualidade sobre temas atuais voltados 
para a comunidade.

Cátedra Gilberto Mendes
Com o objetivo de contribuir para o 
conhecimento e desenvolvimento das 
linguagens e técnicas musicais, a UniSantos 
instalou, em 2018, a Cátedra Gilberto 
Mendes. Reunindo ensino, pesquisa e 
extensão, o órgão, que leva o nome de um 
dos maiores músicos do País, tem como 
missão promover o diálogo entre a música 
e as demais expressões artísticas, além 
de realizar a criação de novos artigos e 
projetos científicos na área.

Cátedra Professor doutor
padre Waldemar Valle Martins
Intelectual, humanista, líder na criação 
da Universidade Católica de Santos, o 

» pesquisa
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Martins foi homenageado, no dia 28 de 
agosto, com a instalação da Cátedra que 
leva o seu nome e pensamento. A nova 
unidade de pesquisa da Universidade 
tem como objetivo proporcionar estudos 
e projetos científicos na área. 

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. 
A entidade já realizou competições 
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.

Capítulo Estudantil
de Geofísica
Associado à Society of Exploration 
Geophysicist (SEG), o capítulo estudantil 
“Universidade Católica de Santos SEG 

Student Chapter” é a primeira organização 
da região, segunda no Estado de São Paulo, 
oitava no Brasil, sendo a primeira do País 
de uma instituição comunitária. Formada 
por estudantes de Engenharia de Petróleo, 
proporciona benefícios como bolsas de 
estudos para pesquisas, financiamentos 
de viagens para eventos científicos e 
acesso a periódicos exclusivos.

Editora Universitária Leopoldianum
A história da Editora Universitária 
Leopoldianum começou em agosto de 1974, 
com o lançamento do primeiro volume 
da Leopoldianum - Revista de Estudos e 
Comunicação, a primeira publicação de 
seu tipo em Santos. Esta publicação, com 
edições ininterruptas desde a sua origem, 
está atualmente classificada como B4 em 
Interdisciplinaridade; B5 em Educação, 
Psicologia e Administração, Ciências 
Contábeis e Turismo; e C em Arquitetura 
e Urbanismo, Ciências Biológicas I, 
Direito, Zootecnia/Pesca, de acordo com 
o índice de classificação de periódicos do 
Ministério da Educação do Brasil – Qualis/
Capes.
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>> Programas Institucionais

Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica e Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação para Graduação
Visando estimular o desenvolvimento do
pensamento científico e tecnológico dos 
estudantes, o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica e Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação é voltado para os estudantes 
dos cursos de Graduação, que recebem 
bolsas de estudos, inclusive com fomento 
do CNPq. 

 
Programa de Voluntários de  
Iniciação Científica e Iniciação  
em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação para Graduação
O Programa Institucional de Voluntários 
de Iniciação Científica e Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação amplia a possibilidade 
de desenvolvimento por meio de 
aprendizagem de técnicas e métodos 
de investigação para os estudantes de 
Graduação. O Programa visa despertar a 
vocação científica.

 

Programa de Educação Científica 
para o Ensino Médio e Técnico
O Programa de Educação Cinetífica para 
o Ensino Médio e Técnico é voltada para 
estudantes das instituições conveniadas. 
Tem o objetivo de despertar a vocação 
científica, por meio de atividades de 
pesquisa ou tecnológicas, orientadas por 
professores pesquisadores da Graduação 
e Pós-Graduação Stricto Sensu da 
UniSantos.

» pesquisa

» estudantes pesquisadores139

» estudantes pesquisadores54

» escolas convêniadas36
» estudantes pesquisadores460

» bolsas85
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para o Ensino Médio
O Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica para o Ensino Médio é voltado para 
estudantes das instituições conveniadas. 
Eles recebem bolsas de estudos, inclusive 
com fomento do CNPq. Tem o objetivo de 
despertar a vocação científica, por meio 
de atividades de pesquisa ou tecnológicas, 
orientadas por professores pesquisadores 
da Graduação e Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UniSantos.

Subprojeto Expresso Científico
Voltado para estudantes do 2º do Ensino 
Médio ou penúltimo e último ciclo do Ensino 
Técnico, o Expresso Científico integra o 
Programa de Educação Científica que é 
exclusivo para as escolas conveniadas 
com a UniSantos. Totalmente gratuitas, 
as atividades práticas proporcionam a 
vivências nos espaços laboratoriais da 
Universidade, em diferentes áreas do 
conhecimento. 

Subprojeto Expedição Científica
Por meio de diferentes oficinas, o 
Expedição Científica integra o Programa 
de Educação Científica voltado para o 
Ensino Médio, exclusivo para estudantes 
do 2º do Ensino Médio ou penúltimo 
e último ciclo do Ensino Técnico, das 
escolas conveniadas com a UniSantos. 
As atividades, em laboratórios e outros 
espaços diferenciados, envolvem as 

inúmeras áreas de conhecimento e 
proporcionam a vivência do estudante no 
ambiente universitário.

Modelo das Nações Unidas (MONU)
A Crise Humanitária na Venezuela e 
o Combate à Lavagem de Dinheiro 
Internacional foram os assuntos 
discutidos no Modelo das Nações Unidas 
(Monu), realizado no dia 25 de maio, 
no Campus Dom Idílio José Soares. O 
encontro foi a primeira edição de uma 
simulação da Assembleia da Organização 
das Nações Unidas (ONU) que reuniu 
estudantes do ensino médio de 21 
escolas públicas e privadas, conveniadas 
com a UniSantos, por meio do Programa 
de Educação Científica Para o Ensino 
Médio. Além dos alunos de Ensino Médio 
das escolas conveniadas, participaram 
da simulação estudantes do curso de 
Relações Internacionais da instituição.

» estudantes85

» participantes80

» estudantes128

» estudantes96
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Modelo das Nações Unidas 
(MONU) na Escola Estadual 
Doutor Antônio Ablas Filho
Fruto de uma parceria inédita entre a 
UniSantos, o Ministério das Relações 
Exteriores (Itamaraty) e a Diretoria de 
Ensino Região Santos, o Modelo das 
Nações Unidas (MONU) realizado, no 
dia 5 de dezembro, na Escola Estadual 
Doutor Antônio Ablas Filho, em Santos, 
foi o primeiro em uma escola pública da 
Região Metropolitana da Baixada Santista. 
A simulação de uma reunião do Conselho 
de Segurança da ONU reuniu estudantes, 
do 1º ao 3º ano do ensino médio, que 
foram orientados pelos alunos de 
Relações Internacionais da UniSantos.

>> Eventos Científicos  
e Semanas Acadêmicas

I Jornada de Engenharia Urbana
Com o objetivo de discutir a questão 
urbana e sustentável das cidades da 
região, a UniSantos realizou, no dia 8 de 
abril a I Jornada de Engenharia Ambiental. 
Promovida pelos cursos de Engenharia 
Civil, Engenharia Ambiental e Arquitetura 
e Urbanismo, o evento contou com 
a participação de estudantes e teve 
como palestrante a arquiteta Fernanda 
Meneghello e o engenheiro civil Ivan de 
Carvalho.

XIX Jornada Antiestresse e  
Qualidade de Vida 2019
Aliviar o stress do dia a dia e promover 
a integração entre os estudantes da 
UniSantos. Esses foram os objetivos da 
XIX Jornada Antiestresse e Qualidade 
de Vida, organizada pelos estudantes 
do 7º semestre do curso de Psicologia. 
Dança, karaokê, massagem relaxante, 
meditação, painel de pintura, reike, 
sala de Netflix, sala de sensoriamento 
remoto, sensações e yoga foram algumas 
das atividades realizadas nos períodos da 
manhã e da noite.

» pesquisa

» participantes55

» participantes95
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III Jornada de Engenharia Geofísica
Com o objetivo de debater as tendências 
e atualidades da área de Geofísica, a 
UniSantos promoveu, entre os dias 24 
e 25 de outubro, no Campus Dom Idílio 
José Soares, a III Jornada de Engenharia 
Geofísica. O evento fez parte da 
programação da IX Semana de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e contou com uma 
programação composta por palestras 
e minicursos, e reuniu estudantes dos 
cursos de Engenharia da instituição.

Técnicas de consciência plena
O curso de Enfermagem promoveu oficinas 
de Mindfulness, com a professora mestre 
Iara Cândida Chalela Genovese. Com a 
participação de estudantes do curso e de 
pacientes da Clínica Integrada de Saúde, 
as atividades foram organizadas pela 
professora doutora Luzana Mackevicius 
Bernardes.

Trabalho de Graduação Integrado
Desenvolvido nos dois semestres, com 
projetos distintos, o Trabalho de Graduação 
Integrado (TGI) envolve estudantes do 
1º ao 4º ano do curso de Arquitetura e 
Urbanismo. No 1º semestre, expandindo 
fronteiras sul-americanas, os estudantes 
apresentaram, no início do mês de abril, 
23 maquetes projetando a instalação de 
um Núcleo de Pesquisas Arqueológicas, 
na região de Toro Muerto, no município de 
Arequipa, no Peru. Já no 2º semestre, no 
dia 28 de agosto, foram apresentadas 34 
maquetes. Desta vez, o projeto teve como 
tema “Território Líquido - Entre a Pedra 
e a Água” - Intervenção no Conjunto de 
Morros (Maciço de São Vicente) da Ilha de 
São Vicente e suas fronteiras, mostrando 
que elementos como edifícios, montanhas 
e mar também se relacionam na região.

» participantes80
» maquetes57
» estudantes150

» participantes20
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I Encontro Nacional de Logística
Debater questões da área de Logística 
e promover a troca de experiências 
entre profissionais e estudantes deste 
segmento. Esse foi o objetivo do I Encontro 
Nacional de Logística,  Transportes e 
Mobilidade Urbana (ENALOG) realizado 
entre os dias 25 e 26 de outubro, no 
Campus Dom Idílio José Soares. O evento 
integrou a programação da IX Semana 
de Ciência, Tecnologia e Inovação e 
contou com a presença de estudantes e 
profissionais da área. 

Seminários do Ipeci
Com o objetivo de aproximar estudantes e 
professores de temas técnicos e científicos, 
o Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas (Ipeci) desenvolveu, durante 
o ano letivo, 10 edições da série Seminários 
do Ipeci. Assuntos como Meio Ambiente, 
Conjuntura Econômica, Divulgação 

Científica e Inclusão foram discutidos 
por especialistas e pesquisadores com 
os estudantes do Programa de Educação 
Científica para o Ensino Médio e acadêmicos 
de graduação e pós-graduação. 

XII Maratona Santo Scuderi 
Formada pelos estudantes Alexandre 
Saura, Fabio Thomaz e Leonardo Amorim, 
do Curso de Ciência da Computação, a 
equipe “Wildcard” conquistou o título 
da XII Maratona Santo Scuderi de 
Programação da UniSantos, realizada no 
dia 18 de maio, no Campus Dom Idílio 
José Soares.

Merck Day na UniSantos
Com a participação de estudantes dos 
cursos de Química, Farmácia e Engenharia 
Civil, foi realizado, no dia 31 de maio, o 
Merck Day, um conjunto de palestras com 
foco na área química. Representantes da 
empresa Merck Brasil, das áreas química 
e farmacêutica, falaram sobre análise 
de contaminantes químicos na água e 
cromatografia líquida e alta eficiência.

» pesquisa

» participantes200

» estudantes84
» equipes28

» participantes600

» participantes100
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Aula inaugural do Curso 
de Engenharia Mecânica
“Os desafios e oportunidades do alumínio 
no setor automotivo” foi o tema da aula 
inaugural do engenheiro Ayrton Filleti, 
presidente emérito, diretor técnico e 
coordenador do comitê de tecnologia e 
normalização da Associação Brasileira do 
Alumínio (ABAL), no dia 1º de abril.

10ª Semana do Jovem 
Empreendedor 
Com o objetivo de estimular os jovens ao 
empreendedorismo na região, a UniSantos, 
em parceria com a Associação Comercial 
Jovem de Santos (ACSJ), realizou, no 
dia 20 de março, mesa-redonda sobre 
startup no setor financeiro, como parte 
da programação da 10ª Semana do Jovem 
Empreendedor.

Capacitação em Tuberculose
Com o objetivo de aprofundar ainda mais 
o conhecimento, a Liga Acadêmica de 
Controle da Tuberculose da UniSantos 
realizou, no dia 13 de novembro, o seu 
primeiro encontro de capacitação em 
Tuberculose e HIV. Ele reuniu estudantes 
do curso de Enfermagem que integram a 
Liga e novos voluntários da comunidade.

O Caso Brumadinho
Os cursos da área de Negócios e 
Relações Internacionais promoveram, 
no dia 20 de fevereiro, a mesa-redonda 
“O caso Brumadinho: Impactos Legais e 
Econômicos”. O evento reuniu estudantes 
da Universidade e contou com a 
participação do professor doutor Gilberto 
Passos de Freitas e dos professores 
mestres Carlos José Pereira, João 
Alfredo Carvalho Rodrigues Gonçalves e 
José Roberto Raposo Medeiros Filho.

 

» participantes150

» participantes50

» participantes140

» participantes40
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Fake News em debate
“Fake News - o novo desafio da 
comunicação e da educação” foi o 
tema de debate, no dia 6 de junho, 
com a participação da jornalista 
Carolina Ferreira dos Santos, da TV 
Record Litoral, e do professor mestre 
Robnaldo Fidalgo Salgado, dos cursos 
de Jornalismo e Relações Públicas. Com 
apresentação e mediação da professora 
mestre Isys Helfenstein Remião, do curso 
de Relações Públicas, o evento contou 
com a participação dos estudantes dos 
cursos de Comunicação, além de alunos 
do ensino médio que participam do 
Programa de Iniciação Científica.

“Improvisando e criando”
Com o objetivo de apresentar técnicas 
essenciais no processo de improvisação e 
criação da música, o curso de Licenciatura 
em Música da UniSantos promoveu, no dia 
23 de fevereiro, a oficina “Improvisando 
e Criando”, com o músico instrumentista 

e arranjador José Simonian. A atividade 
contou com a participação de estudantes 
de outros cursos e membros da Orquestra 
Sinfônica Jovem UniSantos.

A Prática da Fotografia de Rua
Reconhecido no cenário brasileiro da 
fotografia, Glauco Tavares realizou, no 
dia 25 de abril, a palestra e autografou 
o seu livro “A Prática de Fotografia de 
Rua”, a primeira obra didática sobre 
fotografia de rua no Brasil.

  
 

Captação de órgãos e tecidos
O curso de Enfermagem da UniSantos 
promoveu, no dia 29 de abril, a palestra 
“Captação de Órgãos e Tecidos”, com o 
enfermeiro Edmar Junior Sgoti. O objetivo 
foi contextualizar o cenário brasileiro de 
transplante de órgãos.

Desafios da Proteção Animal
Ativista ambiental e defensora pró-animais, 
a advogada e apresentadora de TV Luisa 
Mell esteve, no dia 5 de junho, na Faculdade 
de Direito. Ela ministrou a palestra “Como 
os animais mudaram a minha vida e os 
desafios da proteção animal”. O evento 
foi promovido em parceria com o Centro 
Acadêmico Alexandre de Gusmão.
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53Habitação de Interesse Social 
Com o objetivo de apresentar o Grupo 
de Trabalho de Habitação de Interesse 
Social da Baixada Santista, o curso de 
Arquitetura e Urbanismo promoveu, no 
dia 23 de outubro, a palestra “Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social 
(HIS)”. O evento fez parte da XXI Semana 
de Arquitetura e Urbanismo e teve como 
palestrantes as arquitetas e integrantes do 
grupo, Laís Granado e Luciana Dias.

Concurso Caça Talentos Original CO.
Elaborada pelos estudantes do curso de 
Gastronomia, Adriano Ribeiro da Fonseca, 
Bárbara Gabrielle do Bem, Beatriz Matias 
dos Santos, Felipe Castilho, João Pedro 
Alves, Luana Lima Figueiredo, Raphael 
Soares Rodrigues e Renan Pedroso Teixeira, 
a receita “Pão de Parmesão com Cheesy 
Crispy Burguer” foi a grande vencedora 
do concurso “Caça Talentos Original Co”. 
Realizada pela UniSantos em parceria com 
o restaurante Original Co. Burger & Steak, 
no dia 2 de dezembro, a atividade reuniu 
estudantes de todos os semestres do curso.

Projetos de Farmácia para o mercado
Com o objetivo de criar produtos 
inovadores, que preencham espaços 
deixados por empresas farmacêuticas, 
os estudantes do 8º semestre do curso 
de Farmácia apresentaram, no dia 11 de 
novembro, os resultados dos estudos 
elaborados nas disciplinas de Cosmetologia, 
Farmacotécnica Industrial, Marketing 
e Legislação. Durante a atividade eles 
expuseram os projetos e vivenciaram os 
processos de pesquisa, teste, elaboração 

de embalagens e divulgação, além do 
cumprimento da legislação farmacêutica.

Alimentos para tratamento 
de patologias
Colocando em prática todo o aprendizado 
ao longo do ano em diferentes disciplinas, 
os estudantes do 6º semestre do curso de 
Nutrição da UniSantos apresentaram, no dia 
22 de novembro, os resultados das criações 
dos seus respectivos produtos alimentícios. 
Fruto de um trabalho interdisciplinar 
que envolve as disciplinas de Marketing 
Nutricional, Nutrição Social e Dietoterapia, 
as criações têm como objetivo auxiliar 
e promover opções saudáveis para o 
tratamento de diferentes patologias.
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IV Campeonato de League 
Of Legends
Promovida pelo curso de Ciência 
da Computação, a quarta edição do 
Campeonato Católica de Santos de League 
of Legends aconteceu, nos dias 24 e 25 
de outubro, no Campus Dom Idílio José 
Soares.

Atualização em pesquisas 
sobre Violência
O Programa de Mestrado Profissional em 
Psicologia e Políticas Públicas organizou, 
nos dias 24 e 25 de setembro, a palestra 
“Atualizações em Pesquisas Internacionais 
sobre Violência”, com o professor doutor 
Jesus Garcia Martinez, da Universidade 

de Sevilha, e a professora doutora Leila 
Salomão de La Plata Cury Tardivo, do 
Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo. Além disso, foi realizada 
a primeira oficina de projetos para os 
interessados em ingressar no programa. 

Produtos alimentícios para autistas
Exercitando a teoria apreendida em sala 
de aula, um grupo de estudantes do 5º 
semestre de Nutrição apresentou, no dia 
2 de abril, Dia Mundial da Conscientização 
do Autismo, produtos alimentícios 
(sucos, iogurte e patê) à base de Kefir 
e Kombucha e bactérias do bem que 
auxiliam na manutenção da microbiota 
intestinal. O trabalho interdisciplinar 
“Relação dos Probióticos e do Prebióticos 
com a alimentação do Autista” teve o 
objetivo de desenvolver alimentos que 
auxiliassem no controle e tratamento de 
uma determinada patologia.

Dia Mundial do Refúgio
Em homenagem ao Dia Mundial do Refúgio, 
celebrado anualmente no dia 20 de junho, 
foi realizada uma oficina sobre a temática, 
organizada pela Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello da UniSantos. Com a participação 
de docentes pesquisadores da graduação 
e dos cursos de mestrado e doutorado 
em Direito e Saúde Coletiva, foram 
apresentados trabalhos de conclusão de 
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55curso, projetos de iniciação científica, 
dissertações de mestrados e teses de 
doutorado relacionados à temática.

XIV Jornada de Iniciação Científica 
e Tecnológica 
Com o objetivo de estimular a produção 
científica, a XIV Jornada de Iniciação 
Científica e Tecnológica, no dia 24 de 
outubro, reuniu estudantes bolsistas de 
iniciação cientifica, nas áreas de “Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas”, 
“Ciências Exatas e Engenharias” e “Ciências 
Biológicas e Saúde”.  Eles apresentaram os 
resultados dos seus trabalhos para uma 
comissão formada por pesquisadores da 
Universidade.

IX Jornada de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio.
Como parte das atividades da IX 
Semana de Ciência e Tecnologia, que 
integrou a semana nacional promovida 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, no dia 22 
de outubro, estudantes das escolas 
conveniadas apresentaram os resultados 
das suas pesquisas na IX Jornada de 
Iniciação Científica para o Ensino Médio.

Jornada de Comunicação
Circuito de cinema, pesquisas, 
comunicações e palestras fizeram parte 
da Jornada de Comunicação, entre os 
dias 23 e 27 de setembro. Com o tema 
central “[Des] Informação: o desafio da 
comunicação nas mídias sociais”, foram 
discutidas questões relacionadas ao 
mercado de trabalho, gestão de crise, 
mídias digitais e comunicação audiovisual.

II Mostra de Pesquisa 
em Comunicação
Compondo a programação da Jornada 
de Comunicação, a II Mostra de Pesquisa 
em Comunicação reuniu estudantes de 
Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade 
e Propaganda. Eles apresentaram, no 
formato pôster, os resultados parciais de 
suas pesquisas de Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCCs). De forma oral, 12 egressos 
apresentaram os seus TCCs defendidos no 
ano anterior. O evento é organizado pela 
Cátedra “Giusfredo Santini”.
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XIV Mostra de Pesquisa 
em Educação
A XIV Mostra de Pesquisa em Educação, 
organizada pelo Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Educação, 
reuniu produções científicas de mestrandos, 
doutorandos e pós doutorandos, entre 
os dias 24 e 26 de setembro. Com o 
tema central “Desafios da Pesquisa em 
Educação: História, Políticas e Formação”, 
o evento contou com palestras, mesa-
redonda e lançamento de livros.

Jornadas Acadêmicas 
Proporcionar a troca de experiências com 
profissionais do mercado de trabalho e o 
enriquecimento curricular dos estudantes. 
Foram com esses objetivos que os cursos 
de Administração, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas e Relações 

Internacionais promoveram, entre os 
dias 8 e 11 de outubro, a 30ª Jornada dos 
cursos da área de Negócios, a 8ª Semana 
de Relações Internacionais e a 4ª Feira 
do Livro. Palestras, mesas-redondas, 
comunicações e cursos integraram as 
atividades do evento que contou com a 
presença de pesquisadores, docentes, 
especialistas e profissionais em atividade.

31ª Semana da Educação 
“Prof. Paulo Freire”
Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação de Santos, a UniSantos realizou 
a 31a Semana da Educação “Prof. Paulo 
Freire”, nos dias 15 e 16 de agosto. Com o 
tema central “Direitos de Aprendizagem: 
as dimensões dos saberes éticos, estéticos 
e políticos”, as atividades no Campus 
Dom Idílio José Soares contaram com a 
participação de docentes e pesquisadores 
das áreas da educação e saúde.

Congresso Brasileiro de Iniciação 
Científica 
Dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
de Petróleo e Direito, estudantes-
pesquisadores da UniSantos apresentaram 
os resultados de seus projetos de pesquisa 
durante o XI Congresso Brasileiro de 
Iniciação Científica, realizado em Santos, 
nos dias 24 e 25 de outubro.
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Semana Som e Ritmo
Com uma programação composta 
por palestras, encontros de corais, 
apresentações musicais e workshops, 
a V Semana Som e Ritmo da UniSantos 
aconteceu, entre os dias 23 e 27 de 
setembro, no Campus Dom Idílio José 
Soares. Promovido pelo curso de Música, 
o evento reuniu estudantes e docentes da 
Universidade, além de músicos da região.

II Congresso Multidisciplinar de 
Saúde da Baixada Santista 
“Tecnologia e Inovação na Saúde”. Esse foi 
o tema do II Congresso Multidisciplinar de 
Saúde da Baixada Santista promovido pela 
UniSantos, entre os dias 30 de setembro e 
4 de outubro, no Campus Dom Idílio José 
Soares. O evento reuniu pesquisadores 
e profissionais da área da saúde que 
apresentaram pesquisas e discutiram temas, 
como:  Sistema Público de Informação em 
Saúde, Produção de Vacinas, Saúde do 
Trabalhador, Políticas Públicas, Segurança 
dos Alimentos, Imagem Corporal e 
Suplementos, entre outros.

CONIC 2019
Os resultados das pesquisas desenvolvidas 
por estudantes dos cursos de Engenharia 
Ambiental, Nutrição e Química Tecnológica, 
no Programa de Iniciação Científica e 
Tecnológica do Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas (Ipeci), foram 
apresentadas, entre os dias 29 e 30 de 
novembro, no 19º Congresso Nacional de 
Iniciação Científica (CONIC), realizado em 
São Paulo.

III Encontro de Corais 
Apresentando uma série de clássicos da 
música brasileira e internacional, o curso 
de Música da UniSantos realizou, no dia 27 
de setembro, o III Encontro de Corais da 
UniSantos, que integrou a V Semana Som e 
Ritmo. O evento, organizado pelo maestro 
Ricardo Cardim de Cerqueira, reuniu os 
corais: Terceira Idade da UniSantos, Escola 
de Música CMV e Broadway Voices Coral 
Show.
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>> Serviços à Sociedade

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

Juizado Especial Cível
Com serviços de conciliação e mediação 
(o primeiro da região), campo de estágio 
para os estudantes de Direito, o Juizado 

Especial Cível da UniSantos atua em 
casos relacionados às áreas de consumo, 
acidente de trânsito, conflitos de vizinhança 
e cobrança de valores, limitada a até 20 
salários mínimos. 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 mantém, desde 2001, a terceira 
unidade descentralizada do Juizado 
Especial Cível da Comarca de Santos.

Núcleo Especial Criminal
O primeiro Núcleo Especial Criminal 
(Necrim) da Região Metropolitana da 
Baixada Santista é fruto de parceria entre 
a UniSantos e a Delegacia Seccional de 
Polícia de Santos. Com um trabalho voltado 
às técnicas de mediação e conciliação, 
o objetivo é promover a solução de 
conflitos nas infrações de menor potencial 
ofensivo. Atuam nos serviços, o pessoal 
técnico da Delegacia Seccional, docentes 
e estudantes da Faculdade de Direito.

Delegacia Experimental 
A Delegacia Experimental possibilita a 
criação de um espaço de interlocução 
da universidade com a sociedade. Ela 
oferece orientação direta à comunidade 
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61em relação a direitos e deveres e auxilia 
na elaboração de boletins de ocorrência 
eletrônicos. Espaço para estágio dos 
estudantes do curso de Direito, prepara 
o futuro profissional para orientar a 
população sobre os tramites criminais de 
uma delegacia.

Laboratório de Ciências Criminais
O primeiro Laboratório de Ciências 
Criminais de Santos oferece um curso 
de formação destinado a estudantes de 
Direito e Ciências 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. É fruto 
de parceria com o Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCRIM).

Câmara de Mediação de
Conflitos Socioambientais,
Urbanísticos e Empresariais
Inédita no País, a Câmara de Mediação de 
Conflitos Socioambientais, Urbanísticos 
e Empresariais da UniSantos é a primeira 
de uma universidade credenciada 
pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Ela fomenta o diálogo, 
a disseminação da cultura de paz, a 
otimização da solução e prevenção dos 
conflitos socioambientais, urbanísticos e 
empresariais.

Centro Cidadão
O Centro Cidadão promove ações voltadas 
à comunidade, cujo objetivo é contribuir 
para aquisição de conhecimento, com 
vistas ao desenvolvimento da cidadania. 
Por meio de projetos e atividades em 
diferentes áreas, desenvolvidos por alunos 
e docentes dos cursos de Licenciatura, são 
realizados encontros de estudo, reflexão 
e diferentes práticas pedagógicas.

Promotoria Comunitária
A Promotoria de Justiça Comunitária, 
parceria entre a UniSantos e o Ministério 
Público do Estado de São Paulo, colheu 
mais um fruto do trabalho voltado para 
a resolução de questões sociais e na 
formulação de políticas públicas. A 
conquista foi a construção da UME Luiz 
Gonzaga Alca de Sant’Anna, em 2019, 
no Jardim Piratininga, em Santos. O 
equipamento foi entregue à comunidade 
graças à solicitação encaminhada pela 
entidade à Prefeitura Municipal de Santos.

» atendimentos508
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Engenho São Jorge dos Erasmos
Espaço exclusivo para estágio dos 
estudantes dos cursos de Arquitetura, 
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.

Tradução e Interpretação
Os estudantes do curso de Tradução e 
Interpretação têm a oportunidade de 
aplicar todo o conhecimento na prática, 
em diferentes áreas e meios de atuação. 
Estão entre as ações desenvolvidas, 
a tradução de livros, documentos 
técnicos e institucionais, folders, além de 
interpretação (tradução oral) simultânea 
em eventos, sob a coordenação de 
professores e auxílio aos intercambistas 
de outros países.

Liga da Tuberculose
Fortalecer o conhecimento da doença na 
região da Baixada Santista e promover 
uma maior mobilização em torno dos 
assuntos estão entre os objetivos da Liga 
de Tuberculose da UniSantos, formada 
por estudantes do curso de Enfermagem. 
Primeira no Estado de São Paulo e segunda 
no Brasil, foi criada com incentivo da 
instituição e do Fundo Global de Combate 
à Tuberculose. As ações de orientação da 
população e busca ativa da tuberculose 
ocorrem em parceria com o Programa 
Municipal de Controle de Tuberculose.

Liga do Idoso
A Liga Acadêmica em Saúde dos 
Idosos possibilita ao discente aprimorar 
conhecimentos semiológicos e 
terapêuticos; e ações de promoção à 
Saúde do Idoso, por meio das vivências e 
das peculiaridades de conduta do idoso, 
unindo teoria e prática em instituição de 
longa permanência, centros de convivência 
e em eventos comunitários (vacinação e 
semana do idoso).

Liga de Primeiros Socorros
A Liga Acadêmica em Primeiros Socorros 
possibilita ao discente participar de um 
programa de extensão com o propósito 
de ampliar a diversidade das habilidades 
e competências desenvolvidas. As 
oportunidades advindas da participação 
na liga proporcionam aplicabilidade 
real e desenvolvem o senso de 
profissionalismo. Entre as principais 
atividades estão: programas educativos, 
campanhas e atendimento à comunidade, 
com foco em primeiros socorros.

» extensão
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63Apoio Psicólogo a
Vítimas de Tragédias
A UniSantos mantém o grupo permanente 
de pesquisa, estudo e intervenção 
de psicólogos e alunos do curso de 
Psicologia que atuam em situações de 
catástrofes e pós-catástrofes 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 
organizadas em parceria com a Defesa 
Civil do município e órgãos envolvidos no 
atendimento, como a Cruz Vermelha.

Plantão Psicológico e
Terapia Comunitária
Com o objetivo de promover um 
atendimento emergencial a usuários de 
álcool e outras drogas e que estão em 
situação de rua, na Casa Belém, docentes 
e estudantes do curso de Psicologia, e 
de Pós-Graduação em Psicopedagogia, 
desenvolvem os projetos Plantão 
Psicológico e Terapia Comunitária. As 
iniciativas são realizadas em parceria com 
a Prefeitura de Santos, Diocese de Santos, 
Missão Belém e Associação de Promoção 
e Assistência Estrela do Mar.

Liga Acadêmica da
Saúde Materno-Infantil
Resultado da união de grupos de pesquisa 
da área da saúde que atuam no segmento 
da morbimortalidade materna infantil, a 
Liga realiza ações de conscientização 
à sociedade, com a participação de 
estudantes dos cursos de Enfermagem, 
Farmácia, Nutrição e Psicologia.

Creche-Escola Ancilla Domini
O curso de Pedagogia da UniSantos é 
responsável pela administração pedagógica 
da creche-escola “Ancilla Domini”. Campo 
de estágio para os estudantes, a creche foi 
criada em 1974 por inciativa de senhoras 
católicas, da Paróquia Santo Antônio do 
Embaré, em Santos. O Projeto, que tem 
a parceria da Associação de Promoção e 
Assistência Social Estrela do Mar, conta 
com a colaboração dos cursos de História, 
Música, Nutrição, Enfermagem e Psicologia.

Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência
Estudantes dos cursos de Licenciatura 
que integram o Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) 
apresentaram os projetos desenvolvidos 
ao longo do semestre, no dia 4 de 
novembro, com foco nas vivências dentro 
das salas de aula. Eles atuam em diversas 
escolas da rede municipal de Santos, sob 
a supervisão de docentes-pesquisadores.

» participantes100
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Laboratório de
Soluções Organizacionais
Integrar as competências profissionais e 
institucionais para atender empresas da 
região no desenvolvimento de projetos 
específicos. Este é um dos objetivos do 
Laboratório de Soluções Organizacionais 
(Labson), que desenvolve consultoria e 
treinamento voltados para a melhoria 
competitiva dos negócios, abrangendo as 
áreas de Marketing, Gestão de Pessoas, 
Finanças e Produção.

Laboratório de
Relações Internacionais
Espaço de atuação de estudantes, docentes 
e pesquisadores do curso de Relações 
Internacionais que integram o Grupo de 
Análise de Conjuntura Internacional, no 
Laboratório de Relações Internacionais 
(Lari) são trabalhadas as perspectivas que 
contemplem os estudos voltados à política 
internacional e à integração regional em 
suas dimensões plurais, com foco nas 
perspectivas econômicas, comerciais e 
políticas.

Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal (NAF)
Com o objetivo de auxiliar os contribuintes 
que apresentam inconsistências em suas 
Declarações de Imposto de Renda, o 
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), 
programa de extensão, em parceria 
com a Receita Federal, que envolve 
os estudantes dos cursos das áreas de 
negócios, oferece atendimento gratuito 
à população, o que facilita para que os 
declarantes não precisem comparecer ás 
unidades da Receita Federal.

Laboratório de Observação
Econômica Social
O Laboratório de Observação Econômica 
Social (Labores) é um programa de 
extensão do curso de Ciências Econômicas 
que busca e analisa informações 
econômicas da Região Metropolitana 
da Baixada Santista, com a finalidade 
de promover o maior entendimento da 
realidade regional. Com a participação 
de estudantes e docentes-pesquisadores, 
produz o Índice do Custo da Cesta Básica 
de Alimentos de Santos e o Boletim 
Análise de Conjuntura Econômica 
Regional.

Suporte aos Processos
de Solicitação de Refúgio
O projeto permite aos estudantes 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 
no embasamento dos pareceres da 
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, 
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65contribuindo, assim, para a efetivação do 
Direito Internacional dos Refugiados no 
Brasil e para a proteção aos refugiados.

Índice do custo da 
cesta básica de Santos
Serviço oferecido pela Universidade 
Católica de Santos à população, o 
índice do custo da cesta básica de 
alimentos, elaborado por docentes-
pesquisadores e estudantes ligados 
ao Laboratório Econômico Social 
(Labores), sob a coordenação do curso 
de Ciências Econômicas, é constituído 
por meio de coleta semanal realizada 
nos supermercados e hipermercados 
da cidade de Santos. Mensalmente, é 
publicado um boletim para a consulta 
pública dos valores.

Boletim Análise de  
Conjuntura Econômica
Parte do Programa de Pesquisa e Extensão 
do curso de Ciências Econômicas da 
Universidade Católica de Santos, o 
Boletim Análise de Conjuntura Econômica 
realiza um processo contínuo de análise da 
conjuntura econômica nacional. Publicado 
mensalmente, o Boletim é elaborado pelo 
Laboratório Econômico Social (Labores) e 
reúne estudantes e docentes dos cursos 
da área de Negócios.

Núcleo de Assistência
a Refugiados e Migrantes
O Núcleo de Assistência a Refugiados 
e Migrantes Forçados realiza ações 

visando à proteção e à integração dos 
refugiados e migrantes forçados, além 
de apoiar os demais centros e entidades 
governamentais, internacionais e 
sociedade civil que atuam no atendimento 
e acolhida aos refugiados no Brasil. O 
projeto é idealizado pela UniSantos, em 
parceria com a Associação de Promoção 
e Assistencial Social Estrela do Mar, com 
a Cáritas da Arquidiocese de São Paulo, 
Missão Paz, e Alto Comissariado da ONU 
para Refugiados (ACNUR).

Declaração do Imposto de Renda
Pelo 12º ano consecutivo, estudantes e 
docentes dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 
fizeram, gratuitamente, o atendimento 
para a Declaração de Imposto de Renda 
2019 de pessoas físicas com renda familiar, 
anual, de até R$60 mil, e/ou patrimônio 
no limite de R$500 mil. Os estudantes 
aliaram teoria e prática, sob a supervisão 
de docentes ligados ao Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAF), programa de 
extensão que tem parceria da Receita 
Federal.
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Programa Justiça Restaurativa
A UniSantos é parceira do Programa 
Justiça Restaurativa na formação de 
multiplicadores e facilitadores que já atuam 
em seus espaços de trabalho, inicialmente 
em nove escolas do Município de Santos. A 
iniciativa é das secretarias de Educação e de 
Defesa da Cidadania, com a participação de 
140 pessoas nas capacitações mensais que 
ocorrerem 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 política pública, 
fundamentada na cultura da paz.

Programa de 
Orientação Vocacional
Com o objetivo de auxiliar os estudantes de 
Ensino Médio a conhecerem as suas aptidões 
e, consequentemente, contribuir para a 
escolha profissional, o curso de Psicologia 
promoveu, no 2º semestre de 2019, mais 
uma edição do Programa de Orientação 
Vocacional. Orientados pelos estudantes 
do curso, sob a supervisão de docentes, os 

participantes realizaram diversas atividades 
e dinâmicas de autoconhecimento e 
interação.

Programas Educação em Foco e 
Educar na Diversidade
Com o objetivo de contribuir com a 
formação permanente de educadores, por 
meio do estímulo à reflexão e ao debate, 
a UniSantos realizou mais de 10 encontros 
no primeiro semestre como parte das 
atividades dos programas “Educação em 
Foco” e “Educar na Diversidade”.

Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda
Campo de estágio e capacitação para 
estudantes do curso de Publicidade e 
Propaganda, a Agência Experimental de 
Publicidade e Propaganda atende clientes 
internos e externos oferecendo vivência 
profissional e treinamento técnico. 
Produz peças de divulgação para eventos 
acadêmicos e científicos, incluindo 
responsabilidade social e campanhas de 
conscientização. Conta com a participação 
de alunos-bolsistas e voluntários, sob a 
supervisão de professores e apoio de 
profissionais da área.

Agência Experimental
de Jornalismo
Espaço facilitador do curso em associar 
extensão e pesquisa na sua produção, 
a Agência Experimental de Jornalismo 
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67oferece 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. Conta 
com a supervisão de professores e apoio 
de profissionais da área.

Agência Experimental
de Relações Públicas
Promoção e incentivo à prática 
profissional, por meio de assessoria e 
consultoria de comunicação a clientes 
reais, organizações não-governamentais 
e sem fins lucrativos. Esta é a missão 
da Agência Experimental de Relações 
Públicas, espaço para estágio acadêmico 
e participação voluntária de estudantes 
do curso de Relações Públicas, que 
praticam os princípios de Relações 
Públicas Comunitárias e para o Terceiro 
Setor, sob a orientação e supervisão de 
docentes.

Programa Toque de Prima
Com foco no futebol nacional, o programa 
esportivo “Toque de Prima” é uma 
produção independente de estudantes 
do curso de Jornalismo da UniSantos. Os 
estudantes são responsáveis pela pauta, 
produção e apresentação do programa 
que tem duração de uma hora e vai ao ar 
aos sábados, às 11 horas, pela Rádio Boa 
Nova 96,3 FM. As gravações são realizadas 
no estúdio de Radiojornalismo e contam 
com apoio de técnicos da Universidade.

“Por Dentro da Católica”
“Por dentro da Católica” é um projeto que 
visa informar à sociedade sobre os serviços, 
projetos e produtos da UNISANTOS, 
com foco na prestação de serviços. No 
formato podcast, ele é desenvolvido por 
estagiários das agências experimentais 
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas, sob a orientação e 
supervisão de docentes e profissionais 
que atuam nos espaços.

Brinquedoteca e Midiateca
A Brinquedoteca e Midiateca “Profª. 
Júlia Sérgio” recebe alunos das escolas 
públicas do município de Santos, com o 
objetivo de contribuir para o aprendizado. 
Com os espaços Historiando, Formação, 
Matemática, além do Canto da Criação 
e da Fantasia, o ambiente é ideal para o 
desenvolvimento de pesquisas e estudos 
referentes aos diferentes enfoques 
do desenvolvimento infantil, para 
alunos de Graduação, Pós-Graduação e 
pesquisadores.
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Projeto “Sabor da Esperança”
Desenvolvido pelos estudantes dos cursos 
de Nutrição e Gastronomia, em parceria 
com a Associação Casa da Esperança, 
o Projeto “Sabor da Esperança” tem o 
objetivo de capacitar e formar, nas áreas 
de alimentação e panificação, as mães ou 
cuidadores que aguardam crianças e jovens 
que estão no tratamento terapêutico. 
O espaço é um centro de reabilitação 
de deficientes físicos e intelectuais, de 
utilidade pública municipal, estadual e 
federal, que existe há mais de 50 anos.

Controle de processos e
custo no Bom Prato
A UniSantos desenvolve o projeto de 
extensão “Bom Prato: controle de processos 
e custo”, cujo objetivo é identificar, analisar 
e avaliar as necessidades de controle 
operacional de três restaurantes populares 
do município de Santos. Por meio dele, 
aprimoram o conhecimento, de forma 
interdisciplinar, estudantes dos cursos 
de Administração, Nutrição e Publicidade 
e Propaganda, além do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde 
Coletiva. São gerenciados pela Associação 
de Promoção e Assistência Social “Estrela 
do Mar”, em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo.

Clínica Integrada de Saúde
Com o objetivo de integrar os serviços 
de saúde, otimizar os atendimentos, a 
formação interdisciplinar e as práticas 
coletivas dos discentes, a UniSantos 
inaugurou, no dia 23 de agosto, a Clínica 
Integrada de Saúde (CIS). O espaço oferece 
o tratamento integrado dos programas de 
extensão do Núcleo de Farmácia Clínica, 
Clínica-Escola de Psicologia, Ambulatório 
de Enfermagem e o Ambulatório de 
Nutrição.

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

Clínica de Psicologia
Referência no tratamento da saúde 
mental, a Clínica de Psicologia é campo 
de estágio aos estudantes do curso 
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69de 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 encaminhamentos do 
Conselho Tutelar, hospitais, núcleos 
de Apoio Psicossocial e da própria 
Universidade.

Ambulatório de Enfermagem
Com o objetivo de orientar a população 
sobre os cuidados com a saúde, o 
Ambulatório de Enfermagem, que faz 
parte da Clínica Integrada de Saúde 
(CIS), atende gratuitamente e faz 
encaminhamentos para os serviços 
públicos de saúde. Sob a supervisão 
de docentes, estudantes do curso 
de Enfermagem realizam estágio, 
vivenciando toda a teoria na prática.

Consultório Farmacêutico
Espaço voltado para orientação sobre 
o uso de medicamentos de acordo com 
o tratamento indicado pelo médico e 
a melhor forma do uso da medicação, o 
Consultório Farmacêutico da UniSantos 
está ligado ao curso de Farmácia, com a 
participação de docentes-farmacêuticos 
e estudantes do curso que contam com 
mais um campo de estágio.

Centro de Informação
sobre Medicamentos
Informar, orientar e esclarecer dúvidas 
referentes ao uso dos medicamentos à 
população em geral. Este é o objetivo do 
Centro de Informação sobre Medicamentos 
(CIM), que contribui para a formação 
dos estudantes de Farmácia. O serviço 
também se destina aos profissionais da 
área da saúde.

Alimentação Saudável
Com o objetivo de atender aos requisitos 
básicos para a promoção e a proteção da 
saúde, a UniSantos e a Prefeitura Municipal 
de Guarujá implantaram o projeto 
“Alimentação Saudável”. Ambulantes e 
frequentadores da Praia das Pitangueiras 
fazem parte da ação que envolve 
docentes, pesquisadores e acadêmicos 
dos cursos de Gastronomia e Nutrição. A 
ideia é conhecer os hábitos de ambulantes 
e consumidores, por meio de entrevistas 
in loco, e posteriormente promover 
workshops e oficinas no Laboratório de 
Gastronomia e Nutrição e propor ações 
de educação alimentar, ambiental e de 
sustentabilidade.
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12ª turma de estudantes do 
Restaurante-escola
A UniSantos recebeu, a 12ª turma do curso 
de qualificação em serviços de alimentos 
do restaurante-escola “Estação Bistrô”. 
Eles participaram de aulas teóricas que 
envolvem os cursos de Gastronomia e 
Nutrição para colocar todo o aprendizado 
em prática durante seis meses. Em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Santos, o 
projeto já formou diversos profissionais, 
desde 2012.

Workshop do restaurante-escola
Um workshop sobre ovos orgânicos marcou 
o início das atividades da 13ª turma de 
estudantes do curso de qualificação em 
serviços de alimentos do restaurante-
escola “Estação Bistrô”, no dia 24 de julho. O 
evento contou com estudantes da 12ª turma, 
que encerrou as atividades no primeiro 
semestre, e os jovens que iniciaram 

no projeto que prepara para atuação 
profissional em restaurantes, nas áreas de 
cozinha quente e fria, panificação, salão e 
bar.

Estágio Clínico em Enfermagem
Sob a supervisão dos docentes do curso 
e colocando em prática os ensinamentos 
adquiridos em sala de aula, os estudantes 
de Enfermagem, durante o Estágio 
Clínico, têm a oportunidade de atuar em 
hospitais, Unidades Básicas de Saúde, 
ambulatórios, prontos-socorros, unidade 
de terapia intensiva, comunidades e 
programas oferecidos pelo Ministério da 
Saúde. Além dessas áreas, eles também 
atuam no Ambulatório de Enfermagem da 
UniSantos que atende a comunidade na 
Clínica Integrada de Saúde.

Estágios em Psicologia
O curso de Psicologia proporciona aos 
estudantes uma série de oportunidades 
de estágios. Supervisionados 
pelos docentes, eles recebem 
o acompanhamento semanal de 
profissionais titulados e atuantes nas 
suas áreas de atividade. São inúmeros 
convênios com empresas, instituições, 
creches, escolas e com a própria Clínica 
de Psicologia da Universidade que presta 
serviços à comunidade.

Centro de Cidadania,
Mediação e Pacificação
Com o objetivo de fomentar a formação 
cidadã dos estudantes e propor a difusão 
de práticas de resolução não violenta 
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71de conflitos e de aplicação do acesso à 
Justiça, o Centro de Cidadania, Mediação 
e Pacificação facilita a comunicação entre 
os participantes envolvidos em diferentes 
projetos e visa capacitar conciliadores e 
mediadores judiciais.

Jornal Entrevista
Um dos veículos laboratoriais mais 
antigos do curso de Jornalismo da 
UniSantos e do País, o Jornal Entrevista 
tem como foco temas relevantes para a 
sociedade. Às vésperas de completar 50 
anos, é reconhecido e possui inúmeros 
prêmios pela qualidade do trabalho dos 
estudantes-repórteres, sob a supervisão 
de editores-docentes. É distribuído em 
dezenas de bancas de jornais da Região 
Metropolitana da Baixada Santista.

Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania
Fruto de um convênio institucional entre 
a UniSantos e o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania de São 
Vicente (Cejusc), o projeto resultou na 
Casa da Família, que tem como foco de 
atuação às causas familiares. Com uma 
proposta diferenciada, os estudantes da 
Universidade atuam de forma mais humana, 
sensível e acolhedora no projeto.

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 por 
estudantes dos cursos de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda e Relações 
Públicas, exibido semanalmente pela TV 
UNISANTOS.

Programa Matéria Prima
Programa veiculado pela TV UNISANTOS, 
o Matéria Prima é uma revista audiovisual 
televisiva, totalmente produzida e 
apresentada pelos estudantes do curso 
de Jornalismo, sob acompanhamento e 
direção dos professores de telejornalismo. 
A pauta apresenta matérias sobre 
temas diversos, como: saúde, literatura, 
tecnologia, cultura, gastronomia, esporte 
e comportamento.

Mesa Redonda
Com o objetivo de proporcionar aos 
estudantes a vivência real de um programa 
de rádio, o Mesa Redonda é um projeto 
desenvolvido pelos estudantes do último 
ano do curso de Jornalismo ao longo do 
segundo semestre letivo. Nesta atividade 
os futuros jornalistas devem promover 
ao longo de 30 minutos uma discussão 
com especialistas sobre temas atuais. A 
produção é veiculada na Rádio Boa Nova 
FM, emissora parceira da UniSantos.
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>> Relacionamento e 
Engajamento com a Sociedade

Indígenas na Universidade
De diferentes etnias, 40 indígenas da 
Região Metropolitana da Baixada Santista 
iniciaram o ano letivo de 2019 na 
Universidade Católica de Santos. Eles são 
docentes em diferentes aldeias e buscam 
a qualificação graças ao convênio inédito 
que envolve a UniSantos, diretorias de 
ensino da região, Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e Diocese de Santos. Com 
bolsas integrais, cursam Pedagogia, Letras, 
Filosofia, Matemática, Ciências Biológicas, 
História e Música.

Projeto Tampa Amiga
Ponto de coleta na arrecadação de 
tampinhas e lacres de latinhas, a UniSantos 
integra o projeto Tampa Amiga em prol 
do meio ambiente e amor ao próximo. A 
rede do bem tem colhido bons frutos, 
com a adesão de estudantes, funcionários 

docentes e administrativos, além do 
público em geral que visita os campi. Um 
dos contemplados pelo projeto foi Miguel 
Romay Canoilas, de 6 anos, que nasceu 
com uma má formação congênita e esteve 
na instituição para receber as doações que 
irão contribuir para a compra de uma nova 
cadeira de rodas.

Trote Solidário 2019
O Trote Solidário de 2019 mobilizou 
calouros e veteranos na arrecadação de 
alimentos não perecíveis, vestuário e 
materiais de higiene, além de doação de 
cabelo e de sangue. Realizada em parceria 
com as atléticas e diretórios acadêmicos, 
a campanha destinou os alimentos e peças 
de vestuário para entidades assistenciais, 
as mechas de cabelo para confecção 
de perucas, além das bolsas de sangue 
diretamente doadas aos bancos de sangue 
da região.

Doação de livros 
para crianças venezuelanas
A UniSantos aderiu à Campanha de 
Doação de Livros de Literatura Infantil 
e Infanto-Juvenil para crianças da etnia 
indígena Warao, de origem venezuelana, 
que vivem em Pacaraima, em Roraima. Os 
campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão 
foram postos de arrecadação da iniciativa 
que envolve universidades federais e 
estaduais e a Defensoria Pública da União 
(DPU).
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73Campanha Maio Roxo
Maio Roxo é uma campanha no mês de 
maio que tem como objetivo alertar sobre 
as Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs). 
Como forma de promover a integração entre 
os cursos da área da saúde, incentivando 
a conscientização e colocando em prática 
conhecimentos adquiridos em sala de 
aula, no dia 21 de maio, estudantes dos 
cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição 
e Psicologia deram orientações sobre a 
prevenção e os cuidados, com foco nas 
suas respectivas áreas de atuação.

Ações no “Agosto Dourado”
Com o objetivo de alertar a comunidade 
acadêmica sobre a importância do 
aleitamento materno, a Liga Acadêmica 
de Saúde Materno Infantil, do curso de 
Enfermagem da UniSantos, realizou, no dia 
29 de agosto, uma ação de conscientização 
em comemoração ao “Agosto Dourado”, 
mês dedicado à conscientização sobre o 
leite materno como “alimento de ouro” para 
a saúde dos bebês.  

Jornada Pela Vida
Com atividades diversas, como música, 
bate-papo, palestra, dança e intervenções 
artístico-culturais, a UniSantos, em 
parceria com o Centro de Valorização 
da Vida (CVV), realizou a III Jornada pela 
Vida, nos campi Dom Idílio José Soares e 
Boqueirão. Durante o mês do “Setembro 
Amarelo”, as ações também incluíram 
a iluminação dos prédios com a cor 
amarela. A programação foi desenvolvida 
pelo Departamento de Apoio Pedagógico, 
Psicológico e Social (DPS) e docentes e 
estudantes do curso de Psicologia.

Caminho de Renovação Contínua
Em parceira com o Centro de Valorização 
da Vida (CVV), a UniSantos desenvolveu 
o programa Caminho de Renovação 
Contínua (CRC). Com encontros 
quinzenais, a ação tem o objetivo de 
proporcionar um espaço de reflexão 
em que os participantes falem de si e 
compartilhem as suas experiências.

INOVA - Região Metropolitana da 
Baixada Santista
Desenvolver um amplo diagnóstico da 
região para assim nortear ações de fomento 
à economia e a geração de empregos, 
com foco na qualidade de vida. Esse é o 
objetivo do movimento INOVA - Região 
Metropolitana da Baixada Santista, lançado 
oficialmente, no dia 20 de agosto, no teatro 
do Sesc Santos, diante de autoridades dos 
nove municípios da Região Metropolitana, 
professores, pesquisadores e dirigentes 
de instituições de ensino superior, 
representantes sindicais, empresários e 
centenas de representantes da sociedade 
civil.

» atendimentos50

» participantes300



74

Convênio com Escritório 
do Itamaraty 
A UniSantos firmou parceria com o 
Escritório de Representação do Itamaraty 
em São Paulo (ERESP) e com a Diretoria de 
Ensino Região de Santos, órgão do Governo 
do Estado de São Paulo, no dia 19 de junho, 
com o objetivo de desenvolver o Projeto 
Modelo das Nações Unidas no Ensino 
Médio (MONUEM) em escolas do ensino 
médio da Região Metropolitana da Baixada 
Santista. A chefe do ERESP, embaixadora 
Débora Vainer Barenboim-Salej, recebeu 
o reitor da UniSantos, professor mestre 
Marcos Medina Leite, para a assinatura e 
formalização do convênio, em São Paulo.

Cooperação técnico-científica 
com a Unifesp
Com o objetivo de desenvolver um projeto 
para estudo e monitoramento dos impactos 
e desdobramentos da implantação e 
consolidação dos campi da UniSantos e da 
UNIFESP, no bairro da Vila Mathias, diante do 

processo de transformação socioespacial na 
região central de Santos, a UniSantos firmou 
parceria com a Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP). O trabalho envolve 
docentes e estudantes de ambas as 
universidades.

Semana Municipal da Juventude 
Em parceria com o curso de Farmácia 
da UniSantos e o Conselho Municipal 
Antidrogas de Santos (COMAD), o 
Conselho Municipal da Juventude de 
Santos promoveu, nos dias 12 e 14 de 
agosto, no Campus Dom Idílio José Soares, 
a palestra “O poder da Prevenção: O 
Melhor Caminho” e a oficina “Atuação da 
Perícia Criminal em Local de Crime contra 
a Pessoa”. As atividades fizeram parte da 
Semana Municipal da Juventude de Santos, 
que reuniu estudantes de diferentes cursos 
da instituição e membros da sociedade 
civil da região.

 
Feira Internacional EXPOMAFE
Observando de perto as novas tecnologias 
adotadas no mercado de automação 
industrial, estudantes dos cursos de 
Engenharia Mecânica e Engenharia 
de Produção da UniSantos realizaram 
visita técnica, no dia 11 de maio, na Feira 
Internacional de Máquinas-Ferramentas 
e Automação Industrial (EXPOMAFE), em 
São Paulo.

Católica Trends
Com o objetivo de orientar os alunos do 
ensino médio sobre o futuro profissional, 
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75no dia 27 de agosto, a Católica Trends - 
Feira de Profissões realizou uma série 
de oficinas, plantão de dúvidas sobre a 
carreira profissional, dicas, apresentações 
musicais e sorteio de brindes.

Olimpíada Brasileira de Matemática 
A UniSantos tornou-se Polo Olímpico de 
Treinamento Intensivo para Olimpíada 
Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas. Sob a orientação dos professores 
mestres Ronaldo Penna Saraiva 
(coordenador do curso de Matemática 
da UniSantos) e Júlio César Santos de 
Oliveira, os encontros contaram com a 
participação de estudantes do Ensino 
Fundamental II e do Ensino Médio.

XV Olimpíada Brasileira de Biologia 
Com o objetivo de estimular os estudantes 
do ensino médio no estudo das ciências, 
a UniSantos tornou-se escola-sede de 
aplicação do exame da segunda fase da 
Olimpíada Brasileira de Biologia. Ela recebeu 
estudantes dos municípios de Bertioga, 
Cubatão, Praia Grande, Santos, São Vicente 
e Registro aprovados para esta etapa.

Olimpíada Nacional de Ciências
Contando com a participação de 
estudantes de Ensino Médio e do 9o 
ano do Ensino Fundamental da Baixada 
Santista, Vale do Ribeira e do Litoral 
Norte de São Paulo, a UniSantos foi um 
dos polos de aplicação da prova da 2a 
Fase da Olimpíada Nacional de Ciências 
(ONC). O exame realizado, no dia 21 de 
setembro, no Campus Dom Idílio José 
Soares foi organizado pela Sociedade 

Brasileira de Física (SBF) a Associação 
Brasileira de Química (ABQ) e o Instituto 
Butantan. 

Coordenação Pedagógica -  
Reflexões e Práticas
O Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação realizou, no dia 8 de 
maio, o curso “Coordenação Pedagógica - 
Reflexões e Práticas”, sob a coordenação 
dos professores doutores Alexandre Saul 
e Maria Amélia Santoro Franco.

Fórum Nacional de Extensão 
Universitária
Coordenador geral de Extensão 
Universitária da UniSantos, o professor 
mestre Paulo Fernando Campbell Franco 
foi o único representante da região no 
XXVI Fórum Nacional de Extensão e 
Ação Comunitária das Universidades 
e Instituições de Ensino Superior 
Comunitárias (ForExt) e da VII Jornadas de 
Extensão do Mercosul (JEM), entre os dias 
5 e 8 de novembro, na Universidade de 
Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

» participantes2000
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UniSantos Day
Oficinas, bate-papo com profissionais de 
diferentes áreas, apresentações musicais 
e dicas para um bom desempenho no 
vestibular fizeram parte da programação 
do UniSantos Day, no dia 22 de outubro, 
no Campus Dom Idílio José Soares. Os 
estudantes do ensino médio utilizaram 
toda a infraestrutura da Universidade 
durante as oficinas que foram realizadas 
em laboratórios e espaços diferenciados 
de aprendizado.

Campanha do agasalho 
“Faça parte dessa linha”
A Agência Experimental de Relações 
Públicas, do curso de Relações Públicas, 
realizou, entre os dias 4 e 14 de junho, a 
campanha do agasalho “Faça parte dessa 
linha”. O material arrecadado foi entregue 
à Toca de Assis, instituição que acolhe 
moradores de rua no atendimento às 
primeiras necessidades, como higiene, 
alimentação e vestuário.

Atividades com  
ETEC Aristóteles Ferreira 
Da ETEC Aristóteles Ferreira, estudantes 
do curso técnico de Mecânica estiveram na 
UniSantos, no dia 26 de março, e participaram 
de atividades realizadas pelos cursos de 
Engenharia de Produção e Engenharia 
Mecânica. Eles assistiram a palestra “A 
Importância da Engenharia nos Processos 
Siderúrgicos”, ministrada pelo professor 
doutor Antônio Fabiano de Oliveira.

Fórum do Terceiro Setor
Com o objetivo de discutir pontos 
importantes da área contábil e jurídica do 
terceiro setor, o curso de Contabilidade, 
em parceria com o Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC -SP, realizou, no dia 
18 de junho, o “Fórum do Terceiro Setor”. 
O evento contou com a presença de 
estudantes e docentes da área de negócios 
da Universidade, profissionais dos setores 
contábil e jurídico, e representantes do 
terceiro setor da região.

Santos Fashion Revolution
Com o objetivo de apresentar as novas 
revoluções e tendências do mundo da 
moda, a UniSantos e o Movimento Fashion 
Revolution Brasil promoveram, entre os 
dias 22 e 25 de abril, a Semana Santos 
Fashion Revolution. Debates, oficinas e 
arrecadações de roupas fizeram parte 
das atividades que reuniram docentes 
e estudantes da instituição, além de 
profissionais da área da moda.

» extensão

» estudantes500
» pessoas100

» pessoas82

» participantes250



77Feira Zopp Criativa 
Em parceria com a UniSantos, o Governo 
do Estado de São Paulo promoveu, entre 
os dias 9 e 11 de maio, no Campus Dom Idílio 
José Soares, a Feira Zopp Criativa. Tendo 
como objetivo valorizar os pequenos 
empreendedores da região e fortalecer a 
economia local, além de proporcionar o 
debate em busca de ideias inovadoras, o 
evento contou com uma feira de produtos 
da região e uma série de palestras. 

Desfile da Terceira Idade 
Com o objetivo de comemorar a chegada da 
Primavera, o curso de Extensão da Terceira 
Idade da UniSantos promoveu, no dia 23 
de setembro, um desfile de roupas em 
homenagem à estação. Organizado pelo 
Grêmio da Terceira Idade, o evento teve a 
parceria da escola de modelos “Vie Em Rose” 
e da loja de roupas femininas “Caminho das 
Índias”.

História no Museu do Café
Coordenador do curso de História, o 
professor mestre Paulo Fernando Campbell 
Franco, estudantes e egressos participaram 
dos eventos comemorativos ao Dia da 
Pátria, no dia 7 de setembro, no Museu 
do Café, em Santos. O prédio, que hoje 
abriga o patrimônio, comemorou 97 anos 
e trouxe em sua programação cultural um 
ciclo de diálogos com especialistas da área. 

“Comer, Beber e Cantar” 
A temática da cozinha regional, local e 
autoral foi destaque na segunda edição 
do festival gastronômico “Comer, Beber 
e Cantar”, nos dias 19 e 20 de outubro, na 
Estação do Valongo, no centro de Santos. 

Com shows musicais gratuitos, feira de 
artesanatos e sessão de fotos com roupas 
do início do século passado, o evento foi uma 
realização da UniSantos, Prefeitura de Santos 
e dos restaurantes Okumura e Sítio 17. 

50 Chorões de São Paulo
Do curso de Licenciatura em Música, 
a professora doutora Cibele Odete 
Palopoli foi uma das artistas retratadas 
no livro “50 Chorões de São Paulo em 
Caneta Esferográfica”, projeto idealizado 
pelo Conjunto Retratos e autoria do 
ilustrador Alex Mendes.

13ª Primavera dos Museus 
O curso de Arquitetura e Urbanismo 
realizou atividades com os estudantes 
na Fortaleza de Santo Amaro da Barra 
Grande, em Guarujá, durante o evento 13ª 
Primavera dos Museus, entre 24 e 28 de 
setembro. Com a temática central “Museus 
por dentro, Por dentro dos Museus”, 
ocorreram aulas sobre o paisagismo no 
entorno do museu, sobre acessibilidade 
para as fortalezas e museus, além de 
questões sobre pertencimento. Na área 
cultural, o Grupo Experimental de Teatro 
UniSantos apresentou, no encerramento, o 
espetáculo “Uma Tarde com Bertold Brecht.

» pessoas140
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Enegep 2019
Entre os dias 15 e 18 de outubro, o Campus 
Dom Idílio José Soares recebeu oficinas do 
39º Encontro Nacional de Engenharia de 
Produção (Enegep). Maior evento da área 
na América Latina, o encontro foi realizado 
no Mendes Convention Center, em Santos, 
e contou com a participação, inclusive na 
organização, de estudantes e docentes 
do curso de Engenharia de Produção. A 
cobertura jornalística oficial do evento 
foi realizada por estudantes do curso de 
Jornalismo da Unisantos, estagiários da 
Agência Experimental de Jornalismo e do 
Departamento de Imprensa da UniSantos.

 

Formação do Valongo
Com o objetivo de divulgar dados 
socioeconômicos e do processo de 
formação do Valongo, o curso de 
Arquitetura e Urbanismo recebeu, no dia 
23 de abril um grupo de estudantes de 
Arquitetura e do Instituto de Arquitetura 

e Urbanismo da USP de São Carlos. Eles 
participaram da palestra “Dinâmicas e 
Transformações Históricas e Atuais na 
Urbanização de Santos: o caso do Valongo”, 
que foi organizada e ministrada pelo 
professor doutor José Marques Carriço. 

A Força da Mulher  
Encerrando a programação do Mês da 
Mulher, a Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos e Solidários da UniSantos 
realizou, no dia 28 de março, o debate “A 
Força da Mulher”, com a participação da 
atleta paraolímpica da região, Beth Gomes.

Novo mandato na ABEU
Coordenador da Editora Universitária 
Leopoldianum, o professor mestre 
Marcelo Luciano Martins Di Renzo 
completou dez anos de participação na 
diretoria da Associação Brasileira das 
Editoras Universitárias (ABEU). No ano de 
2019, ele cumpriu um novo mandato na 
diretoria, desta vez como vice-presidente 
da instituição. Em sua trajetória, foi 
conselheiro, diretor de comunicação e 
presidente.

Patrimônio Cultural da Humanidade
“Arquitetura e Engenharia Militar: por 
elas veremos o Brasil edificado”. Essa 
foi a palestra ministrada pelo professor 
emérito da UniSantos, o coronel Élcio 
Rogério Secomandi, em 28 de março, na 
Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Santos (AEAS). Esta foi a primeira 
apresentação pública dos trabalhos iniciais 
do Comitê Técnico para a elaboração do 

» extensão
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79dossiê técnico referente às Fortificações 
de São João, em Bertioga e Santo Amaro 
da Barra Grande, em Guarujá, no âmbito da 
candidatura do Conjunto de Fortificações do 
Brasil a Patrimônio Cultural da Humanidade, 
instituído pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Restaurantes Okumura e Sítio 17
Promover o reconhecimento de áreas 
e setores de uma cozinha profissional. 
Com esse objetivo, estudantes do curso 
de Gastronomia participaram de visitas 
técnicas, no mês de março, nos restaurantes 
Okumura e Sítio 17, em Santos. Recebidos 
pelos profissionais da área, eles puderam 
colocar o conhecimento teórico em prática.

Restaurante popular  
Bom Prato de Santos 
Com o objetivo de observar os setores 
e áreas que compõem um restaurante 
de grande porte, os estudantes do 
3º semestre do curso de Nutrição 
realizaram visita técnica, no dia 16 de 
abril, ao Restaurante Popular Bom Prato 
de Santos, que está situado junto ao 
Mercado Municipal da Cidade.

Reforma da Previdência em debate
Com o objetivo de esclarecer dúvidas e 
promover o debate sobre a nova proposta 
da Reforma da Previdência, os cursos 
das áreas de negócios da UniSantos 
promoveram, no dia 22 de abril, a mesa-
redonda “Reforma da Previdência”. O 
evento reuniu estudantes dos cursos 
de Administração, Ciências Contábeis 
e Ciências Econômicas, e teve como 
debatedores os professores mestres 
Camila Marques Gilberto, Célia Rodrigues 
Ribeiro e Wilney José Fraga, e mediação 
do professor doutor Rodrigo Luiz Zanethi.

Rádio para terceira idade
Autora da obra “De Passagem Pelos 
Nossos Estúdios – A Presença Feminina 
no Início do Rádio no Rio de Janeiro e 
São Paulo, 1923 – 1943” e docente do 
curso de Jornalismo, a professora mestre 
Tereza Cristina Tesser ministrou, no dia 
5 de novembro, a primeira aula (História 
do Rádio) da oficina Prática de Rádio, 
realizada na Rádio 60.0, na Vila Criativa 
Sênior, em Santos.  

Atendimento psicológico em 
emergências
Com experiência em atendimento 
psicológico em situações de emergências 
e pós-catástrofes, a psicóloga Sara 
Cianelli dos Anjos, egressa do curso de 
Psicologia da UniSantos, atuou na equipe 
de voluntários da Ong SOS Global em 
dois casos de repercussão nacional. Em 
fevereiro ela esteve em Brumadinho, 
em Minas Gerais, após o rompimento 
da barragem. Já em março, a psicóloga 
atuou em Suzano, onde dois atiradores 
invadiram uma escola.  
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Projetos em Monte Alegre do Sul
Com aproximadamente 8 mil habitantes, 
o município de Monte Alegre do Sul, no 
interior de São Paulo, tornou-se mais uma 
vez campo de estudo dos alunos do curso 
de Arquitetura e Urbanismo. Dessa vez, a 
turma do 2º semestre desenvolveu, de 18 a 
20 de outubro, estudos integrados por meio 
das disciplinas de Urbanismo, Topografia e 
Plástica. Com a missão de estudar e elaborar 
relatórios sobre diferentes áreas, como 
infraestrutura e equipamentos urbanos, 
os estudantes realizaram reuniões em 
grupos com representantes de diferentes 
diretorias e setores da Cidade.

“O Porto de Santos e  
Região na Rota 2030”
“O Porto de Santos e Região na Rota 
2030” é o e-book da Editora Universitária 
Leopoldianum que apresenta artigos 
científicos desenvolvidos por 17 
diferentes pesquisadores que tratam de 

temas como sustentabilidade, direito 
internacional, qualidade de vida, economia, 
desenvolvimento, com foco na Região 
Metropolitana da Baixada Santista. Dividida 
em seis capítulos, a obra, organizada 
pela professora doutora Andréia Costa 
Vieira, é resultado dos estudos do Grupo 
de Pesquisa sobre Direito Econômico 
Internacional e Meio Ambiente (DEIMA).

Paradiplomacia Ambiental” e 
“Governança Global e a Solução de 
Conflitos Internacionais” 
Com o selo da Editora Leopoldianum, 
as obras “Paradiplomacia Ambiental” 
e “Governança Global e a Solução de 
Conflitos Internacionais” são organizadas 
pelos docentes-pesquisadores do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, 
professores doutores Fernando Cardozo 
Fernandes Rei, Maria Luiza Machado 
Granziera e Alcindo Fernandes Gonçalves.

“O Rádio Internacional: das 
Ondas Curtas à Internet”
Com o selo da Editora Universitária 
Leopoldianum, o livro “O Rádio 
Internacional: das Ondas Curtas à Internet”, 
do jornalista formado pela UniSantos, 
Valter Aguiar, foi lançado em setembro, 
na XIX Bienal do Livro do Rio de Janeiro.  
A obra aborda a história da radiodifusão 
internacional, desde a invenção do rádio, 
e o desenvolvimento das emissoras ao 
longo do século XX até a atualidade.

Momentos que marcaram o 
desenvolvimento de Santos
“Santos na modernidade capitalista (1870-
1930): novas abordagens e releituras 
de velhas fontes” foi a obra lançada 

» extensão
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81pela historiadora, professora doutora 
Maria Apparecida Franco Pereira, e pelo 
doutorando em Educação Luiz Henrique 
Portela Faria, do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação. As pesquisas 
apresentadas buscam compreender as 
questões sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e sanitárias que fazem parte da 
história de Santos. 

Documento sobre refugiados no 
ensino superior 
Fruto de uma pesquisa iniciada em 2018, 
“Documentos para Acesso de Pessoas 
Refugiadas ao Ensino Superior no Brasil” é o 
título do relatório construído pela Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello da UniSantos, que tem 
o objetivo de auxiliar tanto as Instituições de 
ensino superior em suas práticas cotidianas 
quanto pessoas refugiadas que desejem 
dar continuidade, ou iniciar, seus estudos 
superiores no Brasil. O documento sintetiza 
os dados do atual cenário acerca das 
exigências de documentação para o acesso 
de pessoas refugiadas ao Ensino Superior, 
assim como possíveis cenários ideais. 

Pesquisas do OBSERVA BS
Do Grupo de pesquisa Observatório 
Socioespacial da Baixada Santista, 
as estudantes do 8º semestre curso 
de Arquitetura e Urbanismo, Letícia 
Passarelli Verde e Beatriz Ramos 
Portela, apresentaram, respectivamente, 
as pesquisas “Plataforma Digital do 
Observatório Socioespacial da Baixada 
Santista- Observa BS” e “Estruturação 
e Modelagem da Plataforma Dados e 
Informações do Observatório Socioespacial 
da Baixada Santista da UniSantos - 
Observa BS 2º Etapa”. Orientadas pela 
professora doutora Mônica Antonia Viana, 
as exposições ocorreram no II Simpósio 
Nacional de Gestão e Engenharia Urbana 
(SINGEURB) e na 19º edição do Congresso 
Nacional de Iniciação Científica (CONIC), 
ambos em São Paulo.

Encontro com
entidades estudantis
Os encontros com entidades estudantis, 
que reúnem os representantes de 
atléticas, centros e diretórios acadêmicos 
e dirigentes da instituição, visa incentivar 
a participação estudantil no processo 
de comunicação e interlocução com as 
diversas instâncias da vida acadêmica. 
Entre os resultados, estão campanhas 
de solidariedade, atividades culturais e 
esportivas e diversas ações promovidas 
conjuntamente.

Hackathon Code of Law 
Um aplicativo que promete otimizar o tempo 
de trabalho dos advogados registrados na 
OAB Santos, por meio do conhecimento do 
perfil de análise do juiz. Esse foi o objetivo 
do projeto vencedor, da equipe ARP, no 
Hackathon Code of Law, realizado durante 
36 horas, nos dias 9 e 10 de novembro, 
no Campus Boqueirão. Inédita, a maratona 
organizada pela Zero Treze Innovation 
Space, UniSantos e OAB Santos teve o 
objetivo de melhorar os serviços jurídicos 
e a eficiência operacional dos escritórios 
jurídicos com o uso da inteligência artificial.
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» extensão

>> Colegiado de Conselheiros
O Colegiado de Conselheiros da Universidade Católica de Santos tem o compromisso de participar do processo de construção das 
políticas públicas, com representação nos conselhos e comissões municipais. As reuniões entre os representantes da Universidade 
acontecem sistemáticamente, com o objetivo de discutir os processos participativos e a construção de gestão compartilhada.



83Informativo 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 UniSantos, que é distribuído 
aos estudantes, autoridades da região, 
mídia, paróquias da Diocese de Santos e 
escolas de Ensino Médio.

Católica News
De periodicidade semanal, o Católica 
News é mais um canal de comunicação 
para a comunidade acadêmica. Utilizando 
o sistema de TV Interna, que disponibiliza 
monitores nas áreas comuns da instituição, 
o veículo noticia fatos e acontecimentos 
institucionais que envolvem docentes e 
estudantes.

Portais 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, 
pesquisas, publicações, biblioteca, negócios, 
emprego, estágios, concursos internos, 
intercâmbio e cultura, entre outros. O Portal 
Internacional UniSantos (http:// en.unisantos.
br), na Língua Inglesa, facilita a comunicação 
da Universidade com o mundo e estimula 
para realização de intercâmbios com outras 
instituições.

Mídias Sociais 
Por meio do twitter, do facebook, do 
instagram e do youtube a Universidade 
mantém um relacionamento direto com 
a comunidade. Os canais são destinados 
a divulgação de eventos, pesquisas, 
serviços e informações institucionais 
de interesse público. Além dos canais 
institucionais, há ainda canais específicos, 
como as Fanpages do Centro de Idiomas 
e Diário de Bordo, que são pontos de 
informação e interação específicos.

Murais nas escolas do Ensino Médio
Voltados para os estudantes e docentes 
das escolas de ensino médio da Região 
Metropolitana da Baixada Santista 
conveniadas com a UniSantos, os murais 
das escolas são veículos de comunicação 
que divulgam as atividades do Programa de 
Educação Científica Para o Ensino Médio.

» edições24

» matérias180

» edições15
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Programa de Mobilidade
Acadêmica 
Em parceria com instituições de ensino 
superior do exterior, em países como 
Portugal, Espanha, México, Peru, Alemanha, 
Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, 
entre outros, a UniSantos mantém 
um extenso Programa de Mobilidade 
Acadêmica. O contato com outras culturas 
e as pesquisas desenvolvidas permitem 
uma visão transnacional e o entendimento 
global e suas relações sociais. A instituição 
ainda recebe alunos estrangeiros, o que 
permite também a troca de experiências 
com os estudantes que estão em diferentes 
cursos.

Workshops de  
Mobilidade Acadêmica
Compartilhar experiências e facilitar o 
acesso à informação do cotidiano do 
universitário brasileiro no exterior para os 
estudantes que participam do Programa de 
Mobilidade Acadêmica. Esse foi o objetivo 
dos workshops, realizados nos dias 24 
de junho e 18 de dezembro, que reuniu 
estudantes e familiares. Universitários 
que já viveram a experiência esclarecem 
dúvidas sobre a viagem e as instituições 
participantes.

Programa Doutorado
Sanduíche no Exterior
Propicia estágio de pesquisa no exterior 
aos doutorandos da UniSantos junto a 
universidades, a instituições científicas e a 
pesquisadores estrangeiros reconhecidos 
como referência e que possuam 
comprovado vínculo com os projetos de 
pesquisa dos respectivos orientadores. 

Programa de Mobilidade Docente
Com o objetivo de incentivar a pesquisa, 
por meio de redes colaborativas 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 mestrado, doutorado e pós-
doutorado, além de apresentação de 
pesquisas em eventos científicos.

» internacionalização

» estudantes35
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Programa Professor Visitante
Integrar à equipe da UniSantos docentes 
e pesquisadores de outras instituições, 
nacionais e internacionais, para que estes 
permaneçam na Universidade contribuindo 
em projetos específicos desenvolvidos 
por meio do 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 Professor 
Visitante, que estabelece vínculo por um 
período contínuo de tempo e em regime 
de dedicação integral.

Pesquisa para Fundação Bill 
and Melinda Gates 
Única pesquisadora da região a marcar 
presença em um dos maiores eventos 
mundiais da área de saúde materno-infantil, 
a professora doutora Lourdes Conceição 
Martins, do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Saúde Coletiva, esteve, 
entre os dias 13 e 16 de março, em Nova 
Déli, na Índia, na Knowledge Integration 
Grand Challenges: Data Science 
Approaches to Improve Maternal and 
Child Health in India, Brazil and Africa, em 
evento promovido pela Fundação Bill and 
Melinda Gates. A docente apresentou os 
resultados da pesquisa “Análise espacial da 
cobertura vacinal de crianças e sua relação 
com características socioeconômicas e de 
saúde no Brasil”.

Congresso sobre Direitos Humanos 
Do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito da UniSantos, a 
doutoranda Débora Gomes Galvão e 
a mestranda Rita de Kassia de França 
Teodoro apresentaram artigos científicos 
durante o “I Congresso Global de Direitos 
Humanos”, em janeiro, na cidade de 
Lamego, em Portugal.

Programa Top Espanha  
Arthur Pérez Aguiar, do curso de Ciências 
Biológicas, foi o grande vencedor do 
processo seletivo para o Programa Top 
Espanha Santander Universidade 2019. No 
mês de julho, ele esteve na Universidade 
de Salamanca, na Espanha, onde realizou 
o curso de língua e cultura espanhola, por 
meio da bolsa oferecida pelo Programa Top 
España.

» estudantes100
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Cooperação Internacional com 
Steinbeis University
Fruto de uma parceria com a Universidade 
de Steinbeis, a UniSantos recebeu, em 
2019, mais duas turmas de estudantes 
alemães que vieram cursar créditos 
para o MBA em Gestão Empresarial 
Internacional. Além de realizar visitas 
em empresas no estado de São Paulo, os 
estudantes apresentam seus projetos.  O 
curso tem 360 horas e é desenvolvido 
pelo corpo docente da UniSantos, 
no Brasil, e pelo corpo docente da 
Escola de Negócios Internacionais e 
Empreendedorismo, da universidade que 
tem sede em Berlim. 

Atividades científicas na Europa
Do curso de Doutorado em Educação, 
Roberto Araújo da Silva realizou 
atividades acadêmicas e de pesquisa, em 
Portugal e na Irlanda, em maio e junho. 
Em Lisboa, apresentou trabalho no I 
Congresso Internacional Humanismo, 
Direitos Humanos e Cidadania Global, 
no IV Encontro Luso-Brasileiro Trabalho 
Docente e Formação de Professores e no 
II Seminário Internacional de Currículo, 
Avaliação e Tecnologias Educativas. 
Também realizou curso sobre currículo 
e políticas educacionais, na Maynooth 
University, em Dublin, na Irlanda.

Doutorado Sanduíche em Madrid
Tendo como objeto de investigação a 
Governança Global e a Responsabilidade 
das empresas com a utilização das 
normas técnicas Internatiol Organization 
for Standardization (ISO), a doutoranda 
em Direito Ambiental Internacional da 
UniSantos, Luciana Cristina da Conceição 
Lima, realizou, entre os meses de setembro 
de 2018 e fevereiro de 2019, Doutorado 
Sanduíche, na Universidade Complusente 
de Madrid, na Espanha. Bolsista Capes/
MEC, ela desenvolve a pesquisa “Normas 
Técnicas Socioambientais: Contribuição da 
Softlaw à efetivação do Direito Ambiental 
Internacional”.

Congresso internacional da LASA
Docente do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação, a professora 
doutora Maria de Fátima Barbosa Abdalla 
participou, entre os dias 24 e 27 de maio, 
do Congresso internacional da Latin 
American Studies Association (LASA), 
em Boston, nos Estados Unidos.  A 
pesquisadora apresentou o trabalho “As 
marcas da formação e da profissionalização 

» internacionalização
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89docente para o contexto da diversidade 
cultural e da inclusão” e coordenou a 
sessão de trabalhos “Formando docentes 
em situações de vulnerabilidade”.

Regulamentação de 
recursos espaciais
Vice-presidente do Grupo Internacional 
de Haia sobre Governança de Recursos 
Espaciais, o professor doutor Olavo de 
Oliveira Bittencourt Neto, dos cursos de 
Direito e Relações Internacionais, e do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito, é o líder da relatoria dos marcos 
regulatórios elaborados pelo grupo. O 
“Draft Building Blocks for the Development 
of an International Framework on Space 
Resource Activities” é uma obra que 
indicará fundamentos e justificativas do 
trabalho relativo à regulamentação de 
recursos espaciais. No dia 3 de junho, ele 
participou do evento “Direito Espacial: 
aspectos legais e técnicos dos detritos 
espaciais”, na Agência Espacial Brasileira, 
em Brasília.

Pesquisador faz curso em Roterdã 
Docente do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, o professor mestre Rafael 
Paulo Ambrosio, doutorando do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Direito da UniSantos, foi um dos 30 

urbanistas selecionados, entre centenas 
de profissionais da África, Brasil, Estados 
Unidos e Holanda,  para participar do 
curso Urban Heritage Strategies (UHS), 
do Institute for Housing and Urban 
Development Studies (IHS), da Erasmus 
University, de Roterdã (Holanda).

Simpósio internacional na Colômbia
O professor doutor Luiz Carlos Moreira, 
que atua nos cursos de Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação 
e nas Engenharias, esteve na cidade de 
Armênia, na Colômbia, em fevereiro, 
para apresentar a pesquisa A Pseudo-
Raised Cosine IR-UWB pulse generator 
with adaptive PSD using 130nm CMOS 
process, em exposição oral, no 10h IEEE 
Latin America Symposium on Circuits 
and Systems - LASCAS. O trabalho tem 
como coautores o professor doutor 
José Fontebasso Neto, o professor 
mestre Thiago Ferauche e o estudante 
Walter Silva Oliveira, que participou do 
Programa de Iniciação Científica para o 
Ensino Médio da UniSantos, em 2018.
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Bolsa para congresso 
nos Estados Unidos
Do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito, a mestranda Ingrid 
Barbosa Oliveira foi a única brasileira 
contemplada com bolsa, pela Secure World 
Foundation (SWF), que é uma organização 
da sociedade civil americana, para 
participar, entre os dias 21 e 25 de outubro, 
do International Astronautical Congress 
(IAC), em Washington, nos Estados Unidos.

Artigos em publicações 
portuguesas
Docente da Universidade e 
coordenadora do curso de Extensão 
para Terceira Idade da UniSantos, a 
professora doutora Benalva da Silva 
Vitorio teve os artigos “Lusofonia no 
Cinema” e “Afrodescendentes no Ritual 
das Palavras e no Silêncio” publicados na 
Revista Lusófona de Estudos Culturais, 
da Universidade do Minho, de Braga, e na 
Revista Migrações, do Observatório das 
Migrações, respectivamente.

Pesquisas em conferência em 
Portugal
Dos cursos de Ciência da Computação, 
Sistemas de Informação e  Engenharias, 
o professor doutor Luiz Carlos Moreira 
apresentou os artigos “UWB Bandpass 
Filter Using spiral and CrossInductors” e 
“A Bargraph IR-UWB pulse generator with 
Adaptive PSD for medical applications 
using a 130nm CMOS Process”, durante a 
Conferência Internacional de Micro-ondas 
e Optoeletrônica (IMOC 2019), entre os 
dias 10 e 14 de novembro, em Aveiro, em 
Portugal.

Livro e classe magistral no México
Docente do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direito e dos cursos 
de graduação em Direito e Engenharia 
Ambiental, o professor doutor Fernando 
Cardozo Fernandes Rei lançou o livro 
de sua coautoria “Derecho y Política 
Ambiental: Tópicos Selectos de Actualidad” 
e ministrou classe magistral sobre “La 
paradiplomacia ambiental en el régimen 
internacional de los câmbios climáticos: 
retos hacia la energia sostenible”, na IX 
Feira Internacional da Universidad de 
Monterrey, nos dias 4 e 5 de outubro, no 
México.

Formado em Filosofia cursa 
doutorado no Chile 
Formado em Filosofia pela UniSantos, 
Jefferson Dionísio da Silva iniciou, no ano 
de 2019, o curso de doutorado em Filosofia 
na Pontifícia Universidade Católica de 
Valparaíso, no Chile. Sua recente conquista 
ganhou repercussão nacional em diferentes 
mídias, por conta da história de superação 
do jovem morador de São Vicente, que 
movido pela fé e determinação, avançou 
mais um degrau nos estudos.

» internacionalização
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Eventos internacionais 
de musicologia 
Docente do curso de Licenciatura em 
Música da UniSantos e doutorando na 
USP, o professor mestre Silas da Luz 
Palermo Filho participou de uma série 
de eventos internacionais. Em agosto ele 
participou do VIII Encontro de Musicologia 
da USP, enquanto no mês de setembro 
e outubro ele esteve no III Seminário 
de Filosofia e Música (SEFIM) e no São 
Paulo Contemporary Composers Festival, 
respectivamente. 

Congresso Internacional 
de Filosofia
Docente dos cursos de Engenharia, 
Ciências Biológicas, Farmácia e Química 
Tecnológica, a professora mestre Maria 
do Carmo Luiz Caldas Leite participou, 
entre os dias 3 e 5 de setembro, do VII 
Congresso Internacional da Sociedade de 
filosofia da educação de língua portuguesa 
(SOFELP), realizado na USP. Doutoranda em 
Educação pela UniSantos, ela apresentou 
a pesquisa “Resistência e Colonialidade no 
pensamento de José Marti”.
 

Aula na Universidade 
Fernando Pessoa 
Docente do curso de Psicologia e do 
Programa de Mestrado Profissional em 
Psicologia e Políticas Públicas da UniSantos, 
a professora doutora Thalita Lacerda Nobre 
esteve na Universidade Fernando Pessoa, 
no Porto, em Portugal, no mês de janeiro, 
onde ministrou aula para os estudantes 
de Psicologia da instituição portuguesa 
falando sobre algumas características 
sociais brasileiras e do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Desafios da NASA
Do curso de Ciência da Computação, 
o estudante Gustavo da Silva Moraes 
e o egresso Patrick Albino de Lucca 
contribuíram com a NASA em busca de 
soluções para grandes desafios na terra 
e no espaço. Entre os dias 18 e 20 de 
outubro, eles participaram da Maratona 
Internacional de Programação “Nasa 
Space Apps Challenge”, em São Paulo. O 
Hackathon, que teve duração de 48 horas, 
ocorreu simultaneamente em mais de 200 
cidades de diferentes países.
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Grupo Experimental
de Teatro UniSantos
Premiado em dezenas de festivais, o 
Grupo Experimental de Teatro UniSantos 
(Gextus) desenvolve habilidades de 
expressão e comunicação, além de 
preservar a cultura teatral. leitura de peças, 
exercícios, encenação e prática dramática 
são desenvolvidos durante os ensaios 
semanais. É formado por estudantes de 
diferentes cursos e suas apresentações 
são realizadas em espaços públicos e em 
eventos na própria instituição.

Orquestra Sinfônica
Jovem UniSantos
Primeira e única formada por universitários 
na Região Metropolitana da Baixada Santista, 
a Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos é 

» cultura, lazer e bem-estar
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» apresentações7
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» filmes30

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 semanais somam mais de 
102 horas ao longo do ano.

Camerata Jovem UniSantos
Com o objetivo de incentivar a prática 
de música de câmara, 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 musical, a ação contribui com o 
desenvolvimento técnico e qualificação 
musical, tanto na teoria como na atuação 
instrumental individual ou em grupo.

Circuito de Cinema UniSantos
Refletir sobre as produções cinematográficas 
nacional e internacional está entre os 
objetivos do Circuito de Cinema UniSantos, 
que conta com sessões mensais, durante 
uma semana, acompanhadas de debates e 
comentários sobre a obra. As exibições são 
abertas à comunidade e são mediadas por 
um professor especialista.



95Espaço #Parada Musical
Com o objetivo de promover intervenções 
culturais e revelar talentos entre 
estudantes e funcionários docentes e 
administrativos, o espaço #paradamusical 
desperta a atenção e o interesse pela 
música, além de promover a integração e 
a sociabilidade. O local conta com piano e 
violão, disponíveis durante todo o período 
de aulas.

Coral Universitário  
Católica de Santos
Incentivar a prática vocal em grupo e o 
conhecimento da cultura musical fazem 
parte dos objetivos do Coral Universitário 
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 
universitário.

Coral Gregoriano
O canto gregoriano, que tanto contribuiu 
com o desenvolvimento musical a partir 
da Idade Média, ainda é reconhecido como 
próprio da liturgia romana. Com a proposta 
de contribuir com a continuidade deste 
milenar estilo musical, o Coral Gregoriano 
da Católica de Santos prepara repertório 
pertinente, sempre cantado em latim e 
com textura monofônica (uníssono).

Museu de Arte Sacra de Santos
Campo de estágio para estudantes de 
Arquitetura e História, o Museu de Arte 
Sacra de Santos reúne mais de 600 
peças, entre estátuas, pinturas e objetos 
litúrgicos. Importante equipamento 
histórico, cultural, educacional e turístico 
da cidade de Santos, o museu está 
instalado no antigo mosteiro beneditino, 
cuja construção é da metade do século 
XVII.

Workshop Orquestral 2019
A repetição das notas musicais 
provenientes dos instrumentos de sopro 
e corda de cada integrante da orquestra 
foi um diferencial na apresentação final 
do Workshop Orquestral 2019. No dia 8 
de outubro, no hall de entrada do Campus 
Dom Idílio José Soares, o encontro reuniu 
músicos, estudantes de diferentes cursos 
da Universidade e do ensino médio, 
membros da Orquestra Sinfônica Jovem 
UniSantos e amantes da música.

» pessoas1300
» apresentações9 » participantes45
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Recital de Formatura
Apresentando clássicos da música e 
mostrando que arte e cultura também 
são pilares para o desenvolvimento 
educacional, o curso de Licenciatura 
em Música da UNISANTOS realizou, no 
dia 4 de dezembro, o seu Recital de 
Formatura. Com o tema “Vida, Tempo e 
Realizações”, o evento, que marcou a 
formatura da sexta turma, aconteceu no 
Teatro Guarany, em Santos.

>> Apoio aos estudantes

Programa de Iniciação
à Vida Acadêmica 2019
Iniciativa pioneira, o Programa de 
Iniciação à Vida Acadêmica (PIVA 2019) da 
UniSantos oferece aos novos estudantes 
uma oportunidade de conhecer melhor o 
universo acadêmico, antes do início regular 
das aulas. Com oficinas de estudos, de 

Língua Portuguesa, Química, Matemática e 
Desenho Geométrico, além de atividades 
de integração, totalmente gratuitas.

Apoio Pedagógico, Psicológico
e Social
Responsável pela criação de mecanismos 
que proporcionem uma vida producente 
e harmoniosa à comunidade universitária, 
o Departamento de Apoio Pedagógico, 
Psicológico e Social trabalha com a 
comunidade estudantil, incentivando a 
convivência segundo os princípios cristãos, 
os valores éticos, o respeito às diferenças 
pessoais, diversidade e, sobretudo, o 
sentimento de solidariedade a partir do 
exercício da cidadania. Promove palestras, 
oficinas e atendimento individualizado.

Atenção às necessidades especiais
Softwares específicos, laboratórios 
e espaços adaptados permitem que 
estudantes com qualquer tipo de 
deficiência desenvolvam as atividades 
necessárias para um aprendizado eficaz 
nas diversas áreas do conhecimento. 
Dessa forma, a instituição estimula a 
inclusão social e oferece instrumentos 
que proporcionem condições de acesso a 
todas as plataformas de educação.

Oficinas “Autoconhecimento
e Organização do Estudo”
Atendimento a alunos iniciantes e 
demais interessados com o objetivo de 
desenvolver a importância do estudo 

» cultura, lazer e bem-estar
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97consciente para a sua aprendizagem, seu 
autoconhecimento, além de estimular a 
organização do tempo e o estabelecimento 
de metas.  

Preparação para a vida profissional
Dinâmicas de grupo e dicas sobre como 
se comportar em um processo de seleção 
de pessoal fizeram parte do projeto de 
preparação para o mercado de trabalho, 
desenvolvido por docentes e estudantes 
do 9º semestre do curso de Psicologia,
em parceria com o Departamento 
Pedagógico, Psicológico e Social (DPS).

Programa de Orientação Vocacional
Com o objetivo de auxiliar os estudantes 
de Ensino Médio a conhecerem as suas 
aptidões e, consequentemente, contribuir 
para a escolha profissional, o curso de 
Psicologia promoveu, nos meses de 
setembro e outubro, mais uma edição 
do Programa de Orientação Vocacional. 
Orientados pelos estudantes do 8º 
semestre do curso, sob a supervisão de 
docentes, os participantes realizaram 
diversas atividades e dinâmicas de 
autoconhecimento e interação.

Programa de Acolhimento
ao Estudante
O Departamento de Apoio Pedagógico, 
Psicológico e Social (DPS) é responsável 
pelos programas de acolhimento 

ao estudante. Eles envolvem desde 
palestras de orientação ao ingressante, 
atendimento pedagógico, psicológico e 
social, até oficinas de autoconhecimento e 
organização dos estudos.

Torneio Integração
Universitária e Copa Católica
Com o objetivo de promover a integração 
entre calouros e veteranos, o Torneio 
Integração Universitária (TIUNI) e a Copa 
Católica compõem o calendário acadêmico 
da Universidade. Realizadas no primeiro 
e segundo semestres, respectivamente, 
as competições reúnem estudantes de 
diferentes cursos, que além de atuar, 
também marcam presença para torcer 
pelos seus respectivos cursos. Há jogos na 
categoria masculina e feminina.

» participantes114

» participantes123

» participantes260 » participantes391

» atletas180
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22ª Feira de Carreiras
Em alta no mercado de trabalho, as áreas 
de tecnologia e inovação foram destaque 
na 22ª Feira de Carreiras da UniSantos, que 
reuniu 1 mil estudantes e 33 organizações 
que atuam em serviços, logística, 
comunicação, recrutamento e entidades 
de classe. Com objetivo de aproximar as 
empresas que buscam colaboradores com 
um perfil diferenciado, o evento, no dia 7 
de outubro, no Campus Dom Idílio José 
Soares,  possibilitou que os estudantes 
entregassem o currículo, fizessem 
cadastro e trocassem informações com 
profissionais altamente qualificados.

Formatura Cidadã
O projeto Formatura Cidadã assegura aos 
concluintes dos cursos de graduação, e aos
alunos de projetos realizados em parceria
com a UniSantos, participação em uma 
cerimônia de encerramento do curso.

Portal de Empregos
Espaço exclusivo para alunos e ex-alunos 
da UniSantos, o Portal de Empregos 
anuncia vagas de estágio e emprego para 
universitários e recém-formados, visando 
promover a inserção dos estudantes e 
profissionais no mercado de trabalho, 
de forma rápida e eficiente. Além de 
proporcionar o exercício prático do 
aprendizado em sala de aula, o portal tem o 
propósito de contribuir para que os jovens 
assumam responsabilidades e auxiliem no 
orçamento familiar.

>> Saúde e Condições de Trabalho

Ginástica Laboral
Melhorar a saúde, evitar lesões dos 
funcionários por esforço repetitivo e 
algumas doenças ocupacionais. Estes 
são alguns dos objetivos do Programa 
de Ginástica Laboral. Desenvolvido no 
próprio ambiente de trabalho, proporciona 
também a integração entre os funcionários 
de diferentes departamentos, além da 
sociabilidade. 

XI Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
Com o tema “Você constrói a sua e a nossa 
história”, foi realizada a XI Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho 

» cultura, lazer e bem-estar
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99(SIPAT). Promovida pela Sociedade 
Visconde de São Leopoldo, UniSantos 
e Liceu Santista, entre os dias 14 e 17 de 
maio, a semana proporcionou a discussão 
de temas relacionados à qualidade de vida 
e o papela das pessoas e da organização. 
Na programação, palestras, oficinas, 
apresentações artísticas e sorteio de 
brindes.

Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes
A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) é constituída por 
representantes indicados pela instituição 
e pelos funcionários através de uma 
eleição, que tem como finalidade atuar 
na prevenção de acidentes e doenças 
decorrentes ao esforço repetitivo do 
trabalho. Além disso, os membros da CIPA 
também desenvolvem ações dentro da 
Universidade com o objetivo de alertar 
os seus colaboradores e proporcionar 
qualidade dentro do ambiente profissional.

Encontro de docentes 
e administrativos
Valorizar a integração da comunidade 
acadêmica para o fortalecimento dos 
princípios humanísticos educacionais é o 
objetivo dos encontros de formação de 
docentes e técnicos-administrativos, que 
ocorreram nos meses de janeiro e agosto.

Festa Julina
A “Festa Julina” marca o retorno das férias 
coletivas do mês de julho e tem o propósito 
de dar as boas-vindas aos funcionários 
administrativos e docentes. Música, jogos 
e comidas típicas fazem parte do evento 
que promove a integração e o bem-estar.

Passeio de integração
Com o objetivo de proporcionar momentos 
de lazer para funcionários administrativos 
e docentes, a UniSantos realiza excursões 
e passeios culturais em diferentes espaços 
no Estado de São Paulo. Museus, cidades 
históricas e parques aquáticos estão na 
agenda de atividades que contempla 
também familiares e amigos dos 
beneficiados.
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Brigada de Incêndio
Órgão responsável por preservar toda 
a comunidade acadêmica de futuros 
acidentes, a Brigada de Incêndio realiza 
encontros mensais e treinamentos dos 
brigadistas com o objetivo de mapear 
possíveis áreas de riscos, com vistas 
à segurança de toda a comunidade 
acadêmica.

Clube de Vantagens
Pensando na saúde e no bem-estar dos 
funcionários administrativos e docentes, a 
Uni-
Santos mantém uma série de convênios com 
diferentes estabelecimentos comerciais. 
O Clube de Vantagens UniSantos inclui 
academias de ginástica, restaurantes, 
autoescola, farmácias, lojas de cosméticos, 
seguradora, clínica de fisioterapia e livrarias.

Pacote Office Home
Com o intuito de beneficiar os seus 
funcionários administrativos e docentes 
com programas de alta qualidade que 
ajudarão na produção de diversos tipos 
de atividades profissionais e acadêmicas, 
a UniSantos disponibiliza o pacote Office 
Home 365. Os colaboradores poderão 
instalar os programas da Microsoft em até 
cinco equipamentos diferentes.

Cursos de idiomas
Pensando no aprimoramento cultural 
dos seus colaboradores, funcionários 
administrativos contam com descontos 
especiais nas mensalidades dos cursos de 
Espanhol, Francês e Inglês, entre outros. 
Eles são oferecidos pelo Centro de 
Línguas da UniSantos e contam com um 
corpo docente altamente qualificado nos 
respectivos idiomas.

Outubro Rosa e
Novembro Azul
Funcionários administrativos e docentes 
são mobilizados em períodos de 
campanhas de prevenção de doenças. 
Os meses de outubro e novembro são 
exemplos de mobilizações que acontecem 
nos diferentes espaços institucionais. A 
Comissão de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) em parceria com o curso de 
Enfermagem promove palestras e 
orientações.

» cultura, lazer e bem-estar
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Em parceria com centros de recursos 
humanos e empresas de diferentes 
segmentos, a UniSantos promove 
o treinamento de funcionários 
periodicamente. Algumas ações são 
realizadas na própria instituição e outras 
ocorrem em ambientes externos.
A articulação é feita entre gestores e 
dirigentes, com foco nas áreas de atuação.

Campanhas de vacinação
Com a preocupação de manter a saúde 
do trabalhador, a UniSantos, em parceria 
com as secretarias municipal e estadual de 
Saúde, promove campanhas de vacinação 
para toda a comunidade acadêmica. As 
ações são em sintonia com o calendário 
nacional de vacinação, sendo que algumas 
ocorrem em etapas.

Unimed Odonto
Pensando no bem-estar e na saúde bucal 
dos seus colaboradores, a UniSantos 
possibilita aos seus funcionários 
técnicos administrativos e docentes a 
adesão do plano da UNIMED Odonto. 
Disponibilizando atendimento 24 horas 
e em todo o território nacional aos seus 
contemplados, o benefício oferecido pela 
instituição possibilita aos funcionários uma 
ampla cobertura dos seus procedimentos 
odontológicos.

Plano de Saúde
Garantindo mais saúde e atendimento 
médico de qualidade, a UniSantos 
contempla os seus funcionários técnicos-
administrativos e docentes com o plano de 
saúde da UNIMED Santos. Com a adesão 
deste plano os colaboradores têm a opção 
de marcar as suas consultas médicas 
com especialistas da região, realizar 
tratamentos
em caso de alguma enfermidade e até 
adquirir os seus respectivos medicamentos 
com mais de 40% de desconto em 
drogarias.

Dia Internacional da Mulher
No Dia Internacional da Mulher, em 8 de 
março, a UniSantos promoveu atividades 
especiais para reunir e homenagear as 
funcionárias administrativas e docentes 
da instituição. Foram atividades de lazer, 
bate-papo, ações com foco na autoestima 
e entrega de brindes.
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EXPEDIENTE
Chanceler

Dom Tarcísio Scaramussa

Reitor
Prof. Me. Marcos Medina Leite

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

Pró-Reitora de Graduação
Profª. Drª. Rosângela Ballego Campanhã

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

Organização
Departamento de Imprensa

Edição e Textos
Prof. Me. Robnaldo Fidalgo Salgado - MTb. 21933

Alberto Duarte Ferreira Júnior - MTb. 50.574
Danilo Nogueira Mendes da Silva - MTb. 81.932

Fotografia
Departamento de Imprensa

Planejamento Gráfico, Diagramação e Capa
Alberto Duarte Ferreira Júnior - MTb. 50.574
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SOBRE A PUBLICAÇÃO
Formato: 250 x 210mm • Mancha: 224,6 x 184,6mm

Tipologia: Kenyan Coffee (títulos e subtítulos); Keep Calm (textos)
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Avenida Conselheiro Nébias, 300
Santos - SP

13 3205-5555

www.unisantos.br


