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Qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão
Reconhecida pela qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, a Universidade Católica de Santos é
a única na Região Metropolitana da Baixada Santista reconhecida pela Lei nº 12.881, de 12 de novembro
de 2013, como Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES).
Membro da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC) e da Associação Nacional
de Educação Católica do Brasil (ANEC), a UniSantos entende que as atividades sociais não devem ﬁcar
restritas à atuação do Estado, destinando, assim, parte de sua receita às atividades de educação e assistência social, com bolsas de estudo, atendimento gratuito em clínicas-escola, escritórios-modelos e
agências experimentais, entre outros.
O Relatório de Responsabilidade Social 2016 apresenta as realizações institucionais ligadas a inúmeros
projetos comunitários que colaboram para o estabelecimento de um compromisso social entre estudantes, docentes e comunidade. A Política de Responsabilidade Social da Universidade Católica de Santos
representa o seu compromisso em promover a intervenção e a transformação na sociedade.
Por meio das inúmeras ações, a instituição amplia os espaços do saber, de modo que o 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 e do País.
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Ú

nica instituição comunitária de educação superior, a UniSantos é reconhecida pela sua missão em 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.

”

“Um dos diferenciais que caracterizam
a Universidade Católica de Santos é a
gestão marcada pela força decisória dos
colegiados, com a participação de
representantes da sociedade civil.
Trabalhar com a excelência no ensino,
na pesquisa e na extensão é o nosso
compromisso com a comunidade.”

”

Prof. Me. Marcos Medina Leite,
reitor da Universidade Católica de Santos
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Sociedade Visconde de São Leopoldo
Mantenedora da Universidade Católica de Santos, a Sociedade Visconde de São Leopoldo foi constituída em 28 de agosto de 1951, sob a liderança do terceiro bispo diocesano de Santos, Dom Idílio José
Soares. Os 14 cidadãos da sociedade santista que participaram da primeira Assembleia Geral, e se tornaram fundadores, eram educadores, médicos, comerciantes, religiosos, historiadores e políticos, entre os
quais, o então prefeito de Santos, Joaquim Alcaide Valls.
A escolha do nome da Instituição ocorreu após a Assembleia Geral 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 o dia 6 de maio de 2015. Em 27 de abril de 2016, o bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa é eleito presidente pela Assembleia geral da instituição.
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Estrutura organizacional
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Universidade Católica de Santos
A Universidade Católica de Santos é uma Instituição de Ensino Superior Confessional, conduzida por
seu Estatuto e Regimento Geral, pela legislação em vigor e pelo Marco Referencial que explicita a Identidade Católica da Instituição. Como Universidade, é uma comunidade acadêmica que, de modo rigoroso
e crítico, contribui para a defesa e o desenvolvimento da dignidade humana, como também para a herança cultural, mediante a investigação, o ensino e os serviços prestados à comunidade.
O seu início é datado de 15 de julho de 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, a Faculdade de
Filosoﬁa, Ciências e Letras, de Ciências Econômicas e Comerciais, de Arquitetura e Urbanismo, de Comunicação, de Serviço Social e de Enfermagem e Obstetrícia. 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.
Juntamente com os valores comuns a toda universidade, a 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. Aﬁrma o primado do homem sobre as coisas, do espírito
sobre a matéria, da ética sobre a técnica, de modo que a ciência e a técnica estejam a serviço do homem.
Inserida numa sociedade pluralista, aceita todas as pessoas, sem distinção de raça, cor ou credo, desde
que satisfeitas as exigências legais e o respeito à Identidade Católica da Instituição.
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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
• Produção e socialização
do conhecimento
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• Excelência acadêmica
• Espírito de equipe
• Criatividade
• Inovação
• Responsabilidade socioambiental
• Fortalecimento do processo democrático

Chancelaria e Reitoria
Chanceler
Dom Tarcísio Scaramussa
Reitor
Prof. Me. Marcos Medina Leite
Pró-Reitora Administrativa
Profª. Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho
Pró-Reitora de Graduação
Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes
Pró-Reitor de Pastoral
Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva
Diretor do Centro de Ciências da Educação e Comunicação
Prof. Me. Fábio Cardoso Maimone
Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde
Profª. Me. Mônica Lourenço das Neves
Diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia
Prof. Dr. Cléber Ferrão Corrêa
Diretora da Faculdade de Direito
Profª. Dra. Renata Soares Bonavides
Diretora do Instituto de Pesquisas Cientíﬁcas e Tecnológicas
Profª. Dra. Adriana Florentino de Souza
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Gestão estratégica pautada pela missão
O posicionamento estratégico da Universidade Católica de Santos, ao longo de sua História, revela a opção
pela formação integral da pessoa, alicerçada no Evangelho, norteada pelas diretrizes da Igreja e pelas orientações do Magistério, em permanente diálogo com as políticas públicas, de modo a enaltecer sua identidade
de universidade confessional católica, ﬁlantrópica e comunitária.
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.
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No Índice Geral de Cursos (IGC),
o maior conceito da região
Mais uma vez, a Universidade Católica de Santos obteve o maior conceito entre as universidades da região, no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep). Referente ao ano de 2015, a UniSantos conquistou a nota 4, excelente desempenho, e está entre as
13 melhores universidades do País e as 5 melhores no Estado de São Paulo, ao lado das instituições sem ﬁns
lucrativos que alcançaram o IGC 4.
A instituição também é destaque novamente no Conceito Preliminar de Curso (CPC), que é obtido a partir
de três notas (Enade, titulação dos professores e regime de trabalho, e infraestrutura e organização didáticopedagógica).
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Comunidade acadêmica
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Campus Boqueirão tem
referência histórica
O campus Boqueirão, que abriga a Faculdade de Direito e o
curso de 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.
Os prédios localizados no campus Boqueirão são referências
em Santos. O que abriga a Faculdade de Direito, com toda a
sua história, ainda é chamado de “A Casa Amarela”, em razão
de no início o curso funcionar em um casarão de dois andares,
cuja fachada era pintada na cor amarela. O do curso de Arquitetura foi um dos primeiros edifícios pré-moldados da Região
Metropolitana da Baixada Santista e é destaque pelo arrojo
e identiﬁcação com a área, sendo que um dos destaques é
o atelier, um espaço diferenciado para o ensino-aprendizado,
com 500 m² de área útil, equipados por mesas com pranchetas para diferentes atividades.
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Campus Dom Idílio é sinônimo de modernidade
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.
O hall de entrada, com 15 metros de pé-direito, de onde se tem a visibilidade de todos os andares, possui
cobertura de vidro que permite a iluminação natural. Em destaque, o elevador panorâmico e o espelho d´água, com jatos decorativos e painel com motivo religioso ao fundo. A área administrativa (Chancelaria, Reitoria, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação e 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.
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Acessibilidade: autonomia e segurança
Rampas, elevadores, banheiros e
mobiliários adaptados permitem livre circulação pelo ambiente universitário, estando indicados por pisos
táteis e sinalização. Alunos, professores e visitantes portadores de deﬁciências ou com mobilidade reduzida
encontram nos campi da UniSantos
condições e possibilidades de utilização, com segurança e autonomia,
dos espaços acadêmicos.
Bibliotecas, salas ambiente, laboratórios e entradas exclusivas possibilitam acesso total a todos os
serviços disponíveis. Programas e
materiais didáticos especíﬁcos também estão à disposição dos estudantes portadores de deﬁciências.
Nos laboratórios de informática, softwares especíﬁcos auxiliam usuários
com problemas de baixa visão.
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Acervos e bases de dados
são diferenciais das 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 alunos, professores e funcionários.
Tendo como missão disponibilizar à comunidade acadêmica produtos e serviços de informação que auxiliem
no desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão, as bibliotecas oferecem orientação ao usuário
quanto ao uso dos recursos oferecidos; uso do catálogo on-line para reservas, renovações e solicitações de empréstimo; e promoção de visitas orientadas e oﬁcinas sobre pesquisa em bibliotecas digitais e bases de dados.

265.617 volumes

entre livros e periódicos

16 bases de dados de

e-books e periódicos eletrônicos

155.180
empréstimos

2.865 e-books
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Laboratório de Modelos

Laboratórios contam com infraestrutura exclusiva
Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, Saúde, Educação e Comunicação, a infraestrutura laboratorial da
Universidade Católica de Santos, com mais de 120 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. A sinergia entre os cursos de graduação e pós-graduação estimula a
iniciação cientíﬁca e tecnológica. Entre os espaços diferenciados, pode-se destacar:

122 laboratórios
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Laboratório de Modelos
Espaço para aulas práticas e atividades extracurriculares, como oﬁcinas e workshops livres e temáticos, o Laboratório de Modelos do curso de Arquitetura e Urbanismo possui bancada, equipamentos especíﬁcos para
execução de maquetes e modelos físicos tridimensionais. Diferencial para a formação do aluno, conta com o
apoio e atendimento de técnicos, além de professor-coordenador em horários especíﬁcos.

Relações Internacionais
O Laboratório de Relações Internacionais é espaço para o desenvolvimento de programas de análise de cenários
e conjunturas globais, com o intuito de fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão e diferenciar a formação do futuro bacharel de Relações Internacionais, atendendo às seguintes linhas de pesquisa: Direitos Humanos, Imigração
e Refugiados; Política Internacional e Integração Regional; e Relações Internacionais, Cidades e Bens Culturais.

Relações Internacionais e
Soluções Organizacionais
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Soluções Organizacionais
Empregar o conhecimento adquirido nos cursos da área de negócios no desenvolvimento de soluções
para problemas organizacionais de empresas da Região Metropolitana da Baixada Santista, proporcionando
aos estudantes forte vinculação entre teoria e prática. Essa é a proposta do Laboratório de Soluções Organizacionais, que desenvolve projetos sob a perspectiva interdisciplinar, com equipes formadas por professores
pesquisadores e alunos na qualidade de trainees.

Conforto Ambiental
Com equipamentos que permitem a realização de inúmeros trabalhos que contemplem aspectos da sustentabilidade urbana, climatologia urbana, racionalização do consumo de energia e dos recursos hídricos, o
Laboratório de Conforto Ambiental é um espaço diferenciado para estudantes de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharias e Ciências Biológicas.

Geociências
Geociências
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Rochas, minerais, fósseis, caixa de erosão, lupa
binocular, testemunhos de sondagem e sedimentos compõem o acervo do Laboratório de
Geociências da UniSantos. Espaço diferenciado
para a aplicação prática de conceitos básicos de
Geologia, o local é utilizado por futuros proﬁssionais das áreas de Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e História.

Laboratório de Enfermagem

Laboratório de Enfermagem
Com uma infraestrutura privilegiada, o Laboratório de Enfermagem oferece um amplo espaço destinado ao desenvolvimento de práticas desde o reconhecimento e veriﬁcação de sinais vitais, entrevista clínica, exame físico até o preparo e administração de medicamentos e manobras de ressuscitação cardíaca,
entre outros. Possui enfermaria com cinco leitos, posto de enfermagem, banheiro e expurgo. Manequins
e simuladores atendem às necessidades práticas, pedagógicas e experimentais.
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Estúdio de TV
Estúdio de Rádio

Estúdios de TV e Rádio
Os estúdios de TV possuem 104,87 m² e 45,65 m², com ilhas de edição, bancadas móveis e recursos de Chroma Key. Nos espaços são desenvolvidas produções jornalísticas e publicitárias, programas, clips e dramatizações, além da gravação do Programa Urbanidades e outras produções que são veiculadas na TV UniSantos.
Com 50,28 m², o Estúdio de Rádio “João Walter Sampaio Smolka” possui mesa de operação, sala de gravação,
bancada e mini-arquibancada para as aulas, onde são feitas gravações e edição do material. No espaço são
realizadas produções jornalísticas, programas radiofônicos de entrevistas, boletins institucionais, gravações de
jingles, vinhetas e trilhas sonoras.

30

Laboratório de Artes Visuais
O Laboratório de Artes Visuais (Lavucs) é um espaço de pesquisa e extensão em artes visuais que promove
a difusão de projetos criativos integrados em diversas áreas do conhecimento. É voltado para a produção e
documentação de projetos de arte e para a participação comunitária, expressa em propostas desenvolvidas
a partir de experiências didáticas multidisciplinares.

Música
Com recursos audiovisuais, equipamentos e instrumentos musicais, o Laboratório de Música conta com lousa
com pentagrama, espelhos para exercício vocal e para aulas de regência, software especíﬁco para edição de
partitura e tratamento de som e vídeo, piano, três teclados, 30 ﬂautas doce, instrumentos de percussão e 30
estantes de partitura. Tem capacidade para 50 alunos e é utilizado para as disciplinas Teoria Musical e Prática
Instrumental, Prática Vocal e Percepção Musical: Som e Cor, além de disciplinas que usam sons, como História
da Música e Sociologia.

Música
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Gastronomia e Nutrição
De última geração, o laboratório de Gastronomia e Nutrição possui modernos equipamentos de cozinha
proﬁssional, sala de demonstração e cabines de análise sensorial. O espaço é dividido em quatro ambientes:
antessala de higienização; sala ambiente para aula; sala de recepção e preparação dos gêneros alimentícios;
e cozinha industrial com oito baias para fogões e forno semi-industrial, além de ilha central de cocção.

Simulação de Processos de Exploração de Petróleo
Fruto de parceria entre a UniSantos e a empresa norueguesa Roxar, o Laboratório de Simulação de
Processos de Exploração de Petróleo é equipado com máquinas e softwares de última geração. O espaço
possui aplicativos com módulos nas áreas da Geofísica, Geologia, Engenharia de Reservatório e Engenharia de Poço, além de coluna de perfuração, análise, simulação de hidráulica, torque e arraste.
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Laboratórios de informática e salas de internet
A rede de laboratórios da Universidade Católica de Santos 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 em relação às Salas de Internet, espaços reservados exclusivamente para que os alunos executem
trabalhos com cunho acadêmico e pesquisas na web.

14 laboratórios de
informática

3 salas Internet
1.195 computadores
69 impressoras
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Tecnologias e serviços
Atendimento Integrado agiliza processos e demandas
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 metros quadrados,
possui todo o conforto necessário, com espaços climatizados que incluem sala de espera e áreas exclusivas para o atendimento individualizado.
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Serviço de Secretaria Online
Dinamizar o processo de solicitação de declarações de matrícula, declarações ﬁnanceiras, emissão de
histórico escolar, entre outros, além de fornecer informações acadêmicas referentes às atividades complementares, planos de ensino, disciplinas pendentes, notas e faltas e consultas de registros de orientações de TCC. Esses são alguns benefícios proporcionados pelo Serviço de Secretaria Online. Utilizando
o número de matrícula e senha, o aluno consegue resolver questões burocráticas de maneira simples e
ágil, sem a necessidade do comparecimento presencial às secretarias.

UniSantos WiFi
Facilidade no acesso e a possibilidade de utilizar qualquer dispositivo (notebooks, smartphones, tablets,
entre outros) com uma conexão wireless. Estes são os principais benefícios da rede UNISANTOS-WIFI,
que oferece acesso à internet em todas as áreas dos campi sem a necessidade de nenhuma conﬁguração
adicional. Professores, alunos, funcionários e visitantes credenciados contam com os serviços nas áreas
comuns, biblioteca, salas de aula, laboratórios e salas administrativas.

E-mail UniSantos/Gmail
Com a ampliação do pacote de comunicação do Google, em 2016, os estudantes tiveram a possibilidade de interagir com colegas, professores e outros usuários através de uma conta oﬁcial da UniSantos.
Além disso, ela possibilita maior organização do aluno, já que a partir de agora é possível concentrar
todo o conteúdo especíﬁco da Universidade em um só lugar.
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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 com o intuito de fomentar um espaço de colaboração on-line. Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a ferramenta de apoio aos cursos presenciais e a
distância oferecidos pela instituição.
No Moodle, as disciplinas são organizadas em comunidades, nas quais alunos e professores inserem-se
como participantes, onde materiais em áudio, vídeo, imagem e texto são compartilhados, além de avaliações e debates por meio de fóruns e chats.

Lan School
O software Lan School é uma ferramenta de apoio ao docente 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 estudantes visualizem a tela do docente, possibilitando mais interação e interativa em
atividades compartilhadas entre a turma.

Salas de Estudo e Sala de Apoio
Espaço diferenciado para os estudantes, a Universidade Católica de Santos oferece 20 Salas de Estudo
e uma Sala de Apoio com uma infraestrutura formada por 10 bancadas, 36 lugares 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.
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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 na secretaria, biblioteca e laboratórios de informática.

Google Apps for Education
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.

Acesso para Smartphones
Para facilitar o acesso por meio dos smartphones a uma série de recursos disponíveis, em 2016 foi realizada uma mudança no layout do menu “Ferramentas”. As novas conﬁgurações permitiram visualizar
com mais facilidade os conteúdos, divididos por módulos, submenus e funcionalidades.
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Premiações e Reconhecimento
Receitas de gastronomia são premiadas no VII SIMCOPE
As receitas “Guioza de salmão”, “Sake Rãmen Burger com maionese artesanal de Wasabi e Nira”, e “Linguado do Oriente com creme de kabocha vermelha” foram premiadas durante o VII Simpósio de Controle
de Qualidade do Pescado (SIMCOPE), que aconteceu entre os dias 9 e 11 de outubro, no Expocenter Norte,
em São Paulo. Elas foram elaboradas pelos alunos do curso de Gastronomia, Latifa Semaan Bessa; Gisele
Santos de Sousa e Rafael Coutinho Ferreira; e Camila Simões, Hilda Ferreira e Joanna Stippe. Vencedoras
do Concurso Gastronômico “O Pescado como Ponto Central na Culinária Japonesa”, realizado na UniSantos
em 24 de agosto, as receitas conquistaram, respectivamente, a primeira, segunda e terceira colocações.

Finalista do Prêmio
Comunidade em Ação
Com o Programa de Iniciação Cientíﬁca para o Ensino Médio, que oferece a diferentes escolas da região a possibilidade de desenvolver gratuitamente pesquisa na Universidade,
mesmo sem estar no ensino superior, a UniSantos foi ﬁnalista
do prêmio Comunidade em Ação, promovido pelo Jornal A
Tribuna e a Ultracargo. Esta é a terceira vez que a instituição
participa do prêmio. Em 2012, venceu na categoria sustentabilidade com o projeto “Sabor da Esperança”, dos cursos de
Gastronomia e Nutrição, e, em 2013, foi ﬁnalista com o projeto “Plantão Psicológico Comunitário”, de Psicologia.
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Funcionários recebem a medalha Dom Idílio José Soares
Como forma de agradecimento e reconhecimento, 75 funcionários administrativos e docentes, com
mais de 25 anos de serviços prestados à Sociedade Visconde de São Leopoldo (SVSL), Universidade Católica de Santos e Liceu Santista, receberam, no dia 26
de agosto, a medalha “Dom Idílio José Soares”. Ela foi
criada em 1989, pelo então bispo de Santos, chanceler
homenageados em
edições
da UniSantos e presidente da SVSL, Dom David Picão.
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Menção honrosa no concurso nacional Ópera Prima
Com o projeto “[À] Margem”, Fiama Evangelista da Costa, formada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, recebeu o prêmio Menção Honrosa no 26º Ópera Prima - Concurso Nacional de Trabalhos Finais
de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Sob orientação do professor mestre José Maria de Macedo
Filho, o trabalho concorreu com 380 inscritos de todo o País e ﬁcou entre os 25 melhores projetos do
Brasil e entre os cinco da Região São Paulo, sendo o único da Região Metropolitana da Baixada Santista.
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UniSantos conquista 70 estrelas no Guia do Estudante
Com 70 estrelas e o maior número de cursos conceituados, a UniSantos novamente foi a instituição de
ensino da região destaque na conquista de estrelas de reconhecimento, em avaliação do Guia do Estudante - Melhores Universidades, da Editora Abril. Em 2016, a Instituição teve 21 cursos entre os melhores
avaliados no País.
A Universidade teve sete cursos classiﬁcados com quatro estrelas (conceito muito bom). São eles: Administração, Direito, Engenharia Ambiental, Jornalismo, Pedagogia, Relações Internacionais e Sistemas
de Informação. Os cursos que também estão entre os melhores do Brasil, e que conquistaram três estrelas (conceito bom), são: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Enfermagem,
Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Farmácia, Nutrição,
Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Públicas, Sercursos e
estrelas
viço Social e Tradução e Interpretação.
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70

Menção Honrosa no Neorama 2016
Alunos do 10º semestre do curso de Farmácia, Milton dos Santos Januário de Almeida, Richard Fernando de Andrade Álvares e Thomas Waeny Corrêa foram premiados com o título de Menção Honrosa,
durante a 4ª edição do Projeto Neorama, que incentiva a cultura empreendedora por meio da pesquisa.
A conquista veio com o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) “Síntese de um híbrido entre o moxiﬂoxacino e benzofuroxano com propriedades tuberculostátias e indutor hipóxia”, orientado pelo professor
doutor Antônio José Calixto de Souza. A premiação ocorreu no dia 8 de novembro.
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Direito e RP conquistam nota máxima do MEC
Com a excelência nas dimensões analisadas (organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura), a Faculdade de Direito e o curso de Relações Públicas receberam nota máxima (5) na avaliação do
Ministério da Educação (MEC). Para ﬁns de renovação e reconhecimento, as comissões estiveram na instituição entre os dias 2 e 5 de março e entre 9 e 12 de março, respectivamente, em visitas in loco. Ainda, em
2016, os cursos de Gastronomia e Comércio Exterior receberam a visita de avaliadores do MEC e obtiveram
excelentes avaliações.

Finalista do mundial de PetroBowl
Mais uma vez a equipe de Engenharia de Petróleo da UniSantos esteve classiﬁcada para a ﬁnal mundial
do PetroBowl, sendo a única do Estado de São Paulo e uma das três do Brasil. A conquista foi garantida
na seletiva da América do Sul e Caribe, que foi realizada no dia 4 de junho, em Buenos Aires, na Argentina. O time do Capítulo Estudantil SPE UniSantos foi o único brasileiro de uma Instituição Comunitária
de Educação Superior, ou seja, pública não-estatal.

Hulysses Lucinda, Guilherme Lopes,
Leonardo Reginato e Bárbara Meneguesso
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Entrega do Selo “OAB” Recomenda
A Universidade Católica de Santos foi uma das 15 instituições comunitárias, ou seja, públicas não-estatais, de todo o Brasil, que
foram reconhecidas por seu ensino de qualidade. Em cerimônia
realizada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no dia 13 de janeiro, em Brasília, a Faculdade de Direito da
UniSantos, pela quarta vez, recebeu o selo de qualidade emitido
pela entidade, que está na sua 5ª edição. Na região, a Universidade foi a única contemplada, sendo que no Estado de São Paulo
foram apenas 19 cursos contemplados.

Homenagem em exposição
Coordenadora do curso de Farmácia, a professora doutora Marlene Rosimar da Silva
Vieira foi homenageada durante a inauguração de exposição de 1.200 peças usadas por
farmacêuticos por todo o mundo, entre os séculos 19 e 20, no Instituto Histórico e Geográﬁco de Santos (IHGS). Pelo fato de coordenar
o primeiro curso da região, o seu nome identiﬁca uma das vitrines que contam, por meio
de produtos, a história da farmácia.
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Homenagem na Semana Jurídica
Docente da Faculdade de Direito há 47 anos, o desembargador
aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Gildo dos
Santos, foi homenageado durante a abertura da LXIII Semana Jurídica da UniSantos, que aconteceu entre os dias 8 e 13 de agosto. O
evento, que neste ano foi batizado com o nome do docente, contou
com uma programação repleta de mesas redondas, minicursos, palestras e homenagens.

Prêmio TV de Publicidade
A propaganda da UniSantos, REINVENTE-SE, foi a grande vencedora, na categoria Varejo, do 1º Prêmio
TV Tribuna de Publicidade. Criação da Agência Ego Comunicação, ela foi selecionada entre 22 peças inscritas e concorreu na ﬁnal com mais três criações. A premiação aconteceu, no dia 16 de agosto, no Cine
Roxy, em Santos.

Prêmio Anna Nery
Do curso de Enfermagem, a professora doutora Luzana Mackevicius Bernardes recebeu, no dia 13 de
maio, o prêmio Anna Nery, uma honraria para quem se distingue pelo exercício proﬁssional exemplar e
contribui para o desenvolvimento da enfermagem no âmbito da assistência, da administração, do ensino
e da pesquisa. Promovida pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, a outorga ocorreu na
Câmara Municipal de Santos.
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DIMENSÃO

SUSTENTABILIDADE

C

om investimentos em programas de ensino, pesquisa e
extensão, a Universidade Católica de Santos é referência
em ações ambientais e de sustentabilidade. Projetos em
diferentes áreas de conhecimento contribuem para a construção de uma cidade sustentável e para divulgar as boas práticas
desenvolvidas nos âmbitos acadêmico e administrativo.

”

“Esse projeto irá ajudar muito na
preservação ambiental. Ainda precisamos
avançar, mas aqui na Universidade
vamos criando essa consciência em
relação ao meio ambiente e à
sustentabilidade. Minha pesquisa visa
despoluir rios contaminados por corantes
utilizados pelas indústrias têxteis.”

”

Fernanda da Veiga Candeias,
estudante do curso de Engenharia Ambiental

Ações de sustentabilidade
O compromisso da UniSantos com a sustentabilidade pode ser percebido pelo desenvolvimento de projetos e parcerias que são referência ambiental no País. As ações de sustentabilidade devem garantir a médio e longo prazo melhores condições para o desenvolvimento do planeta, favorecendo à preservação dos
recursos naturais por meio de boas práticas, garantindo, assim, qualidade de vida para as futuras gerações.

Observatório Socioespacial da Baixada Santista
Com o objetivo de desenvolver estudos e projetos em locais atingidos pelos grandes empreendimentos e áreas de impacto ambiental, o curso de Arquitetura e Urbanismo mantém o Observatório Socioespacial da Baixada Santista. Com o trabalho de docentes e pesquisadores, os alunos voluntários, inclusive
bolsistas do Programa de Iniciação Cientíﬁca da UniSantos, também participam dos estudos, análises,
produção e sistematização de informações pertinentes ao espaço urbano da região.
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Projeto Cidadania Empreendedora
Com o apoio e parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico (CNPQ) e
da Prefeitura de Santos, a Universidade Católica de Santos desenvolveu o Projeto Cidadania Empreendedora nas comunidades dos bairros de Caruara e Nova Cintra, em Santos. Com o objetivo de auxiliar a
comunidade a empreender solidariamente, foram ministradas oﬁcinas de vela, sabão, horta comunitária
e gastronomia.
Por meio do Instituto de Pesquisas Cientíﬁcas e Tecnológicas (Ipeci), o projeto, que integrou as atividades
da Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários da UniSantos, capacitou e orientou lideranças comunitárias, com foco na geração de renda aliada à sustentabilidade e preservação ambiental.
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Observatório Litoral Sustentável
O convênio formalizado com o Instituto Pólis, no dia 3 de fevereiro, garantiu a contribuição da UniSantos 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. Por meio
do Observatório Litoral Sustentável, desenvolvido pelo Instituto, entre os objetivos, estão: fomentar o
desenvolvimento regional sustentável em municípios do litoral de São Paulo e avaliar os impactos socioambientais dos projetos econômicos previstos ou em andamento.

Projeto de educação ambiental
Sensibilizar a população quanto à
necessidade de proteção das espécies
da mata atlântica. Esse é o objetivo da
prancha didática de identiﬁcação de
borboletas, que foi produzida pela empresa de paisagismo Morphos Ambiental, em parceria com docentes e alunos
do curso de Ciências Biológicas, para ser
utilizada em programas de educação
ambiental nas áreas verdes de Cubatão. O material identiﬁca 20 espécies
de borboletas encontradas na região da
Baixada Santista e apresenta fotos e ﬁcha técnica dos insetos.
Professora Kátia Machado; biólogo Pedro Trasmonte;
professor Ronaldo Francini; e a professora Amélia Ponte

48

Rede Nossa Santos Sustentável
Instalada no dia 11 de outubro, a Rede Nossa Santos Sustentável viabiliza um processo permanente
de atuação coletiva centrado em objetivos programáticos, com a ﬁnalidade de contribuir, de maneira
sistemática, para a conquista progressiva do desenvolvimento sustentável da cidade de Santos. Apoia
iniciativas que contribuam para o pleno exercício da democracia participativa e da democracia direta
para a eﬁcácia de instrumentos que viabilizem a transparência pública e o exercício do controle social.
A iniciativa de criação da Rede Nossa Santos Sustentável surgiu da UniSantos, Centro de Direitos Humanos “Irmã Maria Dolores”, Diocese de Santos (Codilei e Pastoral da Cidadania), Fórum da Cidadania de
Santos, Movimento Voto Consciente de Santos, OAB Santos e Promotoria Comunitária de Santos.
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Programa de Eﬁciência Energética
Em 2016, a Universidade Católica de Santos deu continuidade a mais uma etapa do Programa de Eﬁciência Energética, com a troca das lâmpadas ﬂuorescentes por lâmpadas de LED. A ação faz parte da série de
medidas que têm o objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre o consumo sustentável.

Usina de energia
Desde 2008, a UniSantos 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, em 2016, passou a disponibilizar 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. Só na Universidade, anualmente, 70 mil boletos eram impressos e
enviados pelo correio.
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Arrecadação de lacres
Em 2016, a UniSantos lançou a Campanha de Arrecadação de Lacres, com a instalação de Ecopontos
para recolhimento das peças que estão sendo doadas ao Fundo Social de Solidariedade de Santos, para a
troca por cadeiras de rodas. Nas áreas das cantinas, foram instalados os pontos de arrecadação, feitos de
garrafas pet.

Projeto Ecolâmpadas
A Universidade também investiu no projeto de 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.
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Cartilha “Cuidando da Saúde”
Elaborada pelo Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde
Coletiva, a cartilha “Morando em área contaminada e Cuidando
da Saúde” foi lançada no dia 15 de fevereiro. Voltada para os
moradores dos municípios de Guarujá e São Vicente, contribui
na divulgação de como as pessoas devem proceder em caso de
contaminação e os cuidados com as fontes de água, tratando
de questões como área contaminada, agente tóxico, vias de exposição e o papel dos órgãos ambientais e de saúde.
A publicação foi distribuída pelos agentes de saúde dos municípios e também pelos coordenadores de paróquias, em uma
ação da Diocese de Santos por conta da Campanha da Fraternidade 2016.

Coleta seletiva
Desde 2010, a UniSantos mantém um programa de coleta seletiva que tem diminuído o volume de resíduo reciclável que vai para o aterro sanitário. Com o objetivo de despertar a atenção do aluno para a
preservação ambiental e incentivar 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.
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Congresso Internacional de Direito Ambiental
Com o tema central “A Governança Ambiental Global”, a Universidade Católica de Santos promoveu, entre os dias 26 e 28 de outubro, o IV Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional. A palestra
de abertura do evento ﬁcou a cargo do professor doutor Eduardo Felipe Pérez Matias, que abordou o tema
“O surgimento do Direito Internacional da Sustentabilidade”.
Entre os temas, foram discutidos: Governança Ambiental Global e Recursos Espaciais, Mediação e Solução Alternativa de Conﬂitos Internacionais, Saúde Pública e Mudanças Climáticas, Direitos Humanos e
Deslocados Ambientais, Direito do Mar e Estratégias de Oceanopolítica, Direito Internacional Econômico e
Desenvolvimento Sustentável.
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DIMENSÃO

ENSINO

P

ioneiro na região, o Programa de Iniciação à Vida Acadêmica contribui para que o estudante possa organizar os
seus estudos. Oﬁcinas e atividades de integração, antes
do início regular das aulas, possibilitam uma melhor compreensão sobre o universo acadêmico.

”

“O meu sonho é me tornar um
maestro e um grande professor.
Foi o que me motivou vir para
UniSantos. A atenção dos
professores e a forma como
dialogaram com os estudantes
contribuíram muito para o
aprendizado durante o PIVA”

”

Deivid Marcos Carvalho Deodato,
estudante do curso de Música

Cursos de Graduação

56

• Administração

• Gestão Portuária

• Arquitetura e Urbanismo

• História

• Ciências Biológicas

• Jornalismo

• Ciências Contábeis

• Letras Português/Inglês

• Ciências da Computação

• Matemática

• Ciências Econômicas

• Música

• Comércio Exterior

• Nutrição

• Direito

• Pedagogia

• Enfermagem

• Psicologia

• Engenharia Ambiental

• Publicidade e Propaganda

• Engenharia Civil

• Química Tecnológica

• Engenharia de Petróleo

• Relações Internacionais

• Engenharia de Produção

• Relações Públicas

• Engenharia Portuária

• Serviço Social

• Farmácia

• Sistemas de Informação

• Filosoﬁa

• Teologia

• Gastronomia

• Tradução e Interpretação

Programa de Iniciação à Vida Acadêmica
Inédito na região, o Programa de Iniciação à Vida Acadêmica (PIVA) representa um rito de passagem para o estudante do Ensino Médio que ingressa na universidade. Oferecido gratuitamente,
contribui para revisão de conteúdos essenciais para os estudos em nível superior, para melhorar a
organização dos estudos, além de proporcionar maior integração entre os novos alunos. Com uma
metodologia diferenciada, por meio de oﬁcinas, aulas e orientações, o PIVA é oferecido durante
todo o ano, com a oferta de módulos que abordam conteúdos de Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa e Produção Textual.
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Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
Os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Católica de Santos formam um conjunto
integrado de atividades de ensino e pesquisa, voltado à formação de pessoal qualiﬁcado para a pesquisa
e o ensino superior.

Mestrado

Doutorado

• Direito

• Direito

• Educação

• Educação

• Saúde Coletiva

• Saúde Coletiva
Pós-Doutorado

Estabelece estágios de pesquisa de brasileiros ou estrangeiros que tenham título de doutorado. São desenvolvidos por tempo determinado junto aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade
Católica de Santos, sob a supervisão permanente dos respectivos quadros docentes.
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Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Direcionados às pessoas com formação superior que buscam aprimoramento técnico-proﬁssional em
nível de especialização, ou Pós-Graduação Lato Sensu, a UniSantos oferece cursos nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Comunicação, Educação, Engenharias, Negócios, Saúde e Tecnologia da Informação.
Além das disciplinas ministradas na Universidade, os alunos de Pós-Graduação têm a oportunidade
de cursar dois módulos optativos. O Internacional tem o objetivo propiciar vivência no exterior ao corpo
discente, em duas semanas, nos ﬁnais dos semestres letivos, com minicursos em universidades estrangeiras conveniadas. Já o Módulo Pedagógico tem como foco a formação para o exercício da docência
superior, com vistas a reﬂexões sobre os processos de aprender a ser professor e a vivência na sala de
aula. Vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, o Módulo Formação Docente é desenvolvido sob a supervisão dos docentes pesquisadores que atuam no programa.
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Instalação do Doutorado em Educação
Com a presença de autoridades da área da educação das cidades da Baixada Santista, reitores, diretores, coordenadores de curso, docentes, egressos e alunos do Mestrado em Educação, foi realizada, no dia 28 de janeiro,
a cerimônia de instalação do Doutorado em Educação, o primeiro da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Durante a solenidade, receberam o termo de posse enquanto coordenadora e vice-coordenadora do doutorado, respectivamente, as professoras doutoras Irene Jeanete Lemos Gilberto e Maria Amélia Santoro Franco.

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. O enriquecimento curricular atende aos anseios motivacionais do discente na busca por
respostas às reﬂexões desenvolvidas a partir do cotidiano. Essa ação desenvolve as características necessárias ao
futuro proﬁssional, vislumbrando-o como um ser participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
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Educação a distância
Ofertados por meio de um ambiente virtual de aprendizagem interativo e que favorece a comunicação on-line entre docentes e alunos, os cursos e disciplinas à distância da UniSantos trazem a certiﬁcação de uma universidade reconhecida pela qualidade de ensino. Os professores possuem qualiﬁcação
em educação a distância e a metodologia visa garantir a relação professor-aluno.

Encontro de Formação de Professores
Reﬂexões sobre o fazer docente, pesquisa e formação ﬁzeram parte do Encontro de Professores 2016, em
continuidade à formação permanente dos docentes, com vistas ao debate sobre as questões pedagógicas
vivenciadas no cotidiano da sala de aula. Anualmente, o evento reúne todo o corpo docente para a preparação do ano acadêmico e reﬂexão sobre
a formação e práticas que envolvem o
ensino, a pesquisa e a extensão.
O Encontro de Professores proporciona o questionamento, a partilha e a reﬂexão sobre a identidade institucional,
enquanto docente e enquanto gestor,
para que todos possam interagir e amadurecer como proﬁssionais do campo
da Educação.
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Visitas técnicas e atividades práticas
As visitas técnicas integram o calendário de atividades dos cursos e contribuem para novos conhecimentos e vivência prática em relação ao mercado de trabalho. Por meio delas e com o acompanhamento
dos professores, os estudantes têm a possibilidade de estabelecer a relação entre a teoria e a prática.
Com o objetivo de proporcionar uma formação diferenciada e em sintonia com o mercado de trabalho,
as visitas técnicas são incentivadas e integram o planejamento das disciplinas de diferentes cursos.
Entre as dezenas de visitas técnicas, em 2016, os estudantes puderam conhecer in loco, por exemplo:
máquinas, equipamentos, tendências e tecnologias durante a Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC), em São Paulo; operações portuárias e movimentação de cargas, no Porto de Santos; planejamento de pátio, navios e ferrovias, no Terminal de Contêineres da Santos Brasil; unidade de
conservação federal, sua rica biodiversidade e processo de gestão, na Floresta Nacional de Ipanema, em
Araçoiaba da Serra/SP; desenvolvimento de produtos pautadas na biotecnologia e engenharia genética,
na Bel Col Cosméticos/SP; centro de rastreio e controle de satélites, clima espacial e laboratório de integração e testes, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em São José dos Campos; centro de
previsão do tempo e estudos climáticos e centro de ciências do sistema terrestre, no Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), em Cachoeira Paulista; processo de produção e controle na fabricação de
fertilizantes, na Cesari Cerfétil e na Vale Fertilizantes, em Cubatão; e processos de funcionamento de
serviços de alimentação, higiene e segurança na produção de alimentos, no restaurante Itapura, em São
Vicente, na Okumura Temakeria, em Santos, e no Sesc, em Bertioga.

28 viagens de estudos
900 alunos e professores
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Araçoiaba da Serra

FEIMEC

Cesari Cefértil
INPE

Okumura Temakeria

Citrosuco

Gerência de Segurança, Saúde
e Meio Ambiente da BS

Santos Brasil
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Eventos e semanas acadêmicas
Com a participação de proﬁssionais de diferentes áreas do conhecimento, pesquisadores, docentes e
alunos, as semanas e jornadas acadêmicas e cientíﬁcas proporcionam diálogo e reﬂexão sobre temas atuais
de interesse regional e nacional. Os encontros abordam ainda aspectos relacionados à formação, empregabilidade, novas tecnológicas e serviços, até questões éticas e problemas contemporâneos.
Os eventos e semanas acadêmicas são abertos à comunidade e reconhecidos na região por conta das
temáticas de interesse público e currículo diferenciado dos pesquisadores, especialistas e proﬁssionais
convidados. Empregando a interdisciplinaridade e incentivando o empreendedorismo, os eventos também
oferecem a possibilidade de integração e maior coesão entre os estudantes dos diferentes cursos e períodos, estimulando o desenvolvimento psicossocial dos universitários.
• VIII Jornada de Educação

• VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação

• X Jornada Cientíﬁca da Saúde

• IV PETROQUIZ

• 11ª Semana de Gastronomia

• 8ª Semana do Jovem Empreendedor

• 15ª Semana de Nutrição

• XVI Jornada Anti Stress

• 43ª Semana de Psicologia

• V Festival Sociologia e Música

• 31ª Semana de Enfermagem

• XVIII Semana de Arquitetura e Urbanismo

• 22ª Semana de Farmácia

• LXIII Semana Jurídica da Faculdade de Direito

• VII Semana de Relações Internacionais

• XIII Encontro de Ciências Exatas e Tecnológicas (EXATEC)

• VI Semana de Comunicação Social

• III Semana de Engenharia de Petróleo da Católica de Santos

• 36ª Jornada de Serviço Social

• 27º Jornada de Negócios, Porto e Relações Internacionais

• IV Jornada de Matemática
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Programa de Mobilidade Acadêmica
Em parceria com instituições de ensino no exterior, em países como Portugal, Espanha, México, Peru,
Alemanha, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, entre outros, a UniSantos mantém um extenso programa de Mobilidade Acadêmica. O contato com outras culturas e as pesquisas desenvolvidas permitem
uma visão transnacional e o entendimento global das relações sociais. A instituição ainda recebe alunos
estrangeiros, o que permite também a troca de experiências com os estudantes que estão em diferentes
cursos. Para preparar os estudantes que vão para o exterior, são realizados workshops de preparação e
integração entre todos os participantes de um determinado período.

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

Acordos e cooperações técnico-cientíﬁcas
Convênios e acordos de cooperação internacional proporcionam aos discentes e docentes a possibilidade
de ensino, pesquisa e extensão em instituições em diferentes países. Eles permitem a participação em programas de intercâmbio amplos com obtenção de créditos em cursos de graduação e nos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Formação de grupos de pesquisa, participação em eventos cientíﬁcos e
produção de publicações e artigos cientíﬁcos também são possibilitados graças aos acordos. São mais de
30 parcerias com institutos, centros de pesquisa e universidades em países, como: México, Costa Rica, Peru,
Chile, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido e Austrália.

Cooperação internacional com Steinbeis University
Fruto de parceria inédita entre a Universidade Católica de Santos e a Universidade de Steinbeis, a instituição
recebeu cinco turmas de alemães que vieram para o Brasil cursar o MBA em Gestão Empresarial Internacional,
como parte integrante dos programas de pós-graduação stricto sensu. Além de participarem de seminários,
eles apresentam projetos e visitam empresas no Estado de São Paulo. O curso tem 360 horas e é desenvolvido pelo corpo docente da UniSantos, no Brasil, e pelo corpo docente da Escola de Negócios Internacionais e
Empreendedorismo, da universidade que tem sede em Berlim.
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DIMENSÃO

PESQUISA

P

or meio dos programas de Iniciação Cientíﬁca, desde o
Ensino Médio, a Universidade Católica de Santos oferece
em amplo espaço para despertar o conhecimento e a formação de jovens pesquisadores, o que contribui diretamente
para o crescimento do País em ciência, tecnologia e inovação.

”

“Fazer iniciação cientíﬁca ainda no
Ensino Médio, em 2012, foi uma grande
oportunidade para mim. A UniSantos
possui muitos investimentos na área de
pesquisa. Para o aluno que possui
interesse, não faltam oportunidades.
Hoje, sou aluna da graduação e faço
iniciação cientíﬁca com o projeto
A paz como direito humano”

”

Ana Carolina Barros Abreu,
estudante do curso de Direito
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”

Ana Carolina Barros Abreu,
estudante do curso de Direito

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. No âmbito da gestão
de atividades de pesquisa científica e tecnológica, mantém todos os grupos de pesquisa vinculados; é responsável por acordos científicos de cooperação; organiza eventos científicos, como
a Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação, que integra a programação nacional do Ministério
de Ciência Tecnologia e Inovação; e administra os programas de iniciação científica e tecnológica
que envolvem alunos da graduação e do ensino médio, bolsistas por meio da instituição e pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Em 2016, o Ipeci apresentou participação ativa no Parque Estadual Xixova-Japuí, Comitê de
Bacias Hidrográficas da Baixada Santista e no Conselho Técnico da Fundação Parque Tecnológico de Santos, com a nomeação da diretora do Ipeci, a professora doutora Adriana Florentino de
Souza, como coordenadora da equipe técnica.
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Conselho Cientíﬁco e Tecnológico

O Conselho Cientíﬁco e Tecnológico assessora a direção do Ipeci, auxiliando na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa. Cabe, ainda, ao conselho monitorar e auxiliar os órgãos e instituições
de pesquisa da Universidade, registrando e monitorando as atividades na área. Também oferece e divulga
entre a comunidade universitária as estratégias para obtenção dos benefícios propostos pelos programas
patrocinados pelas agências de fomento e demais órgãos públicos.

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. A UniSantos possui os seguintes comitês: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas;
Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Humanas; e Comitê Multidisciplinar.
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Comitê de Ética em Pesquisa
Órgão colegiado, multidisciplinar, de caráter público e autônomo, o Comitê de Ética em Pesquisa 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, de acordo com os valores ético-cristãos, integrando-se à missão institucional da Universidade.

Comitê de Iniciação Cientíﬁca
O Comitê Institucional de Iniciação Cientíﬁca (Coic) da Universidade Católica de Santos tem como objetivos cadastrar, registrar e acompanhar os projetos de Iniciação Cientíﬁca; divulgar e informar sobre os
projetos ﬁnalizados e em andamento; e organizar encontros anuais de Iniciação Cientíﬁca na Universidade visando a divulgação dos resultados e a troca de experiências.

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, de produtos industrializados e do adicional
ao frete para renovação da marinha mercante, além de ﬁcar dispensada do exame de similaridade e de
controles prévios ao despacho aduaneiro.
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Programa de Iniciação Cientíﬁca
Estimular o desenvolvimento do pensamento cientíﬁco e a iniciação à pesquisa estão entre os objetivos do Programa Institucional de Iniciação Cientíﬁca. Voltado para os alunos dos cursos de Graduação,
busca formar para a pesquisa, para a ciência, por meio
de aprendizagem de técnicas e métodos de investigação.
Os estudantes recebem bolsas de estudos, inclusive com
fomento do CNPq e FAPESP.

Iniciação em
Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação
Contribuir para a formação de recursos humanos
que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade
inovadora no País está entre os objetivos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Os alunos recebem
bolsas de estudos, inclusive com fomento do CNPq e
FUNTTEL.
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Iniciação Cientíﬁca para o Ensino Médio

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

Pós-doutorado
Destinado a pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que detêm o título de doutor há pelo menos
dois anos, o Programa de Pós-Doutorado da UniSantos estabelece estágios de pesquisa desenvolvidos
por tempo determinado junto aos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade, sob a
supervisão permanente dos respectivos quadros docentes.
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Doutorado Sanduíche
O programa de doutorado sanduíche da UniSantos propicia estágio de pesquisa no exterior aos doutorandos de seus programas 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. Assim, o programa assegurar vivência internacional de pesquisa em centros de
referência para os objetos de investigação das teses desenvolvidas pelos discentes.

Projeto Caça Talentos
O projeto Caça Talentos tem o objetivo de apresentar o universo da investigação cientíﬁca para os
universitários e estudantes do Ensino Médio, além de estimular para que integrem os programas de Iniciação Cientíﬁca e sigam nos estudos em nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).
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Grupos de pesquisa
A Universidade Católica de Santos considera a pesquisa um fator fundamental para o melhor aproveitamento dos conhecimentos cientíﬁcos e tecnológicos, bem como de seus resultados para a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Com esse pensamento, diversos grupos de pesquisa se desenvolvem, contribuindo para a promoção do enriquecimento cultural da sociedade e o crescimento da Região
Metropolitana da Baixada Santista.

84 artigos publicados em periódicos especializados
GRUPOS DE PESQUISA DA UNISANTOS:
• Astropolítica: Direito e Política Espacial
• Biotecnologia
• Direito Ambiental das Cidades
• Direito Econômico Internacional e Meio
Ambiente (DEIMA)
• Direito Marítimo, Portos e Zona Costeira
• Direitos Humanos e Vulnerabilidades
• Educação, Sociedade e História
• Energia e Meio Ambiente
• Geologia do Petróleo
• Geotecnologia Ambiental
• Governança Global e Regimes Internacionais
• Grupo de Análise de Conjuntura Internacional
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206 livros ou capítulos de livros
281 resumos apresentados em congressos
• Grupo de Avaliação de Exposição e Risco
Ambiental
• Grupo de Estudo dos Agravos e Doenças
Relacionados ao Trabalho
• Grupo de Estudos da Assistência à Saúde
Mental da Baixada Santista
• Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas
de Saúde (GEPPS)
• Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre
Saúde e Sexualidade na Perspectiva do Quadro
da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos
• Grupo de Persquisa Comunicação e Cidadania
• Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento em
Eﬁciência Energética e Energias Alternativas
• Grupo de Pesquisa Operacional e Logística
(GPOLOG)

• Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais
• Grupo Interdisciplinar de Estudos em
Psicanálise e Cultura

• Mediação para Solução de Conﬂitos
Socioambientais
• Música Nova e Educação Musical

• Habitação Social em Santos

• Nanobiotecnologia

• Instituições de Ensino: Políticas e Práticas
Pedagógicas

• Observatório Socioespacial da Baixada Santista

• Interação entre Insetos e Plantas com Ênfase
em Biologia de Conservação
• Laboratório de Criptograﬁa
• Laboratório de Geofísica Aplicada à
Exploração de Petróleo
• Laboratório de Informação, Arquivo e
Memória da Educação (LIAME)
• Laboratório de Projetos de Circuitos
Integrados Analógicos e Digitais (LPCIAD)

• Políticas Públicas em Educação: Trabalho
e Formação
• Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação
• Regimes e Tutelas Constitucionais,
Ambientes e Internacionais
• Registro Plástico e Audiovisual e
Representações em Arquitetura e Urbanismo
• Tecnologias de Educação em Saúde
• Tutela Judicial do Meio Ambiente
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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 em 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
A Cátedra Giusfredo Santini é um espaço para o desenvolvimento de estudos, projetos e reﬂexão sobre
questões relativas ao mundo da comunicação, com foco na realidade regional e sua história. 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.
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Capítulo Estudantil SPE UniSantos
O Capítulo Estudantil SPE UNISANTOS é a primeira organização de estudantes da Baixada Santista associada à Society of Petroleum Engineers (SPE), ligada ao curso de Engenharia de Petróleo. Em um ano de
existência, a entidade já realizou 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” proporciona benefícios como bolsas de estudos, ﬁnanciamento de viagens
para eventos cientíﬁcos e acesso a periódicos exclusivos. Fundada em 12 de novembro de 2015, a associação tem sua primeira diretoria formada por alunos do curso de Engenharia de Petróleo e membros do
organismo internacional (conta com mais de 29 mil associados em 136 países).
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VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação
Com o tema “Ciência Alimentando o Brasil”, a VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 17 a 22 de
outubro, que integrou o calendário nacional do evento promovido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia
e Inovação, reﬂetiu sobre os projetos de iniciação cientíﬁca e tecnológica concluídos e em desenvolvimento na UniSantos, promovendo a integração da pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. O evento
incluiu o XII Encontro de Ciências Exatas e Tecnologia (Exatec); a XI Jornada de Iniciação Cientíﬁca e Tecnológica; a XVIII Semana de Arquitetura e Urbanismo; a III Semana de Engenharia de Petróleo (PetroSantos);
a IV Jornada de Matemática; a I Mostra Cientíﬁca e V Jornada de Iniciação Cientíﬁca para o Ensino Médio;
e o Campeonato League of Legends.

50 eventos
2000 participantes
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XI Jornada de Iniciação
Cientíﬁca e Tecnológica
54 trabalhos
121 participantes

Com o tema “Luz, Ciência e Sustentabilidade”, a XI
Jornada Iniciação Cientíﬁca e Tecnológica, no dia 19
de outubro, premiou 12 alunos que apresentaram
os melhores trabalhos, respectivamente, nas seguintes áreas: Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências
Exatas, da Terra e Engenharias; Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas.

I Fórum de
Economia Solidária
Compartilhar os resultados obtidos durante
as oﬁcinas do Projeto Cidadania Empreendedora e reﬂetir sobre a importância da economia
solidária foram os objetivos do I Fórum Cidadania Empreendedora, realizado no dia 14 de
junho. Pesquisadores, professores, membros
da comunidade e apoiadores participaram do
evento e conheceram as etapas do projeto que
contou com recursos provenientes do CNPq.

80 participantes
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1ª Mostra Cientíﬁca para o Ensino Médio e
5ª Jornada de Iniciação Cientíﬁca do Ensino Médio
Mais de 100 alunos participaram da 1ª Mostra Cientíﬁca para o Ensino Médio, voltada para os estudantes
das escolas públicas e privadas do município de Santos, que aconteceu no dia 18 de outubro. Foram apresentados trabalhos por meio de banners e comunicações, sendo que 11 foram selecionados pelos avaliadores
e premiados. Com incentivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio do CNPq e da
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social, o evento teve o objetivo de despertar a vocação cientíﬁca dos estudantes do Ensino Médio ou técnico, como mecanismo de inclusão dos jovens na produção de
conhecimento por meio da pesquisa.

44 trabalhos
113 participantes
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Seminários de Pesquisa do IPECI
Os Seminários de Pesquisa do Ipeci são realizados mensalmente com o objetivo de aproximar os alunos
dos programas de Iniciação Cientíﬁca, Iniciação Tecnológica e Iniciação Cientíﬁca do Ensino Médio. Compreendem momentos importantes para troca de conhecimentos e divulgação dos parceiros externos junto
à comunidade acadêmica.

7 seminários
447 participantes
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Participação em eventos cientíﬁcos
Contribuindo para a discussão de diferentes temas e apresentando resultados de projetos de pesquisa
desenvolvidos nas áreas de graduação e pós-graduação, a UniSantos mantém constante participação em
congressos, conferências, encontros e simpósios, nacionais e internacionais. Entre os eventos em que esteve
representada, estão: VII Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado (SIMCOPE); VII Simpósio Brasileiro de
Geofísica; 56º Congresso Brasileiro de Química; XVIII Congresso Nacional de Meio Ambiente; VIII Congresso
Brasileiro de Micologia; III Encontro Nacional do Parfor; XXXVI Encontro Nacional de Engenharia de Produção;
VII Congresso Internacional da Associação Brasileira de Tradutores e Interpretes; II Congresso Internacional de
Gastronomia e Ciência dos Alimentos; 16º Congresso Nacional de Iniciação Cientíﬁca; 12º Reunião Cientíﬁca
Regional Sudeste da ANPEd; XI Congresso Luso-brasileiro de História da Educação; V Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-americano e de Países de Língua Oﬁcial Portuguesa; International Workshop on
Advances of Probiotics for Food and Veterinary Applications; e XII Congresso Ibero-americano de História da
Educação Latino-Americana.
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XI Mostra de Pesquisa, IV Seminário Parfor
e IX Colóquio de Acervos Escolares
Palestras, mesas- redondas e sessões simultâneas de comunicações ﬁzeram parte da XI Mostra de Pesquisa,
IV Seminário Parfor e IX Colóquio de Acervos Escolares: Pesquisa e Compromisso Social. Foram apresentados 50 trabalhos, entre os que foram realizados recentemente e os que estão em andamento no curso, que
destacaram temas, como: Proﬁssionalidade docente, formação pedagógica, práticas educativas, educação de
jovens e adultos, construção da identidade docente, tecnologias em sala de aula, saúde e prática docente, o
papel do professor na formação de leitores e identidade do coordenador pedagógico.
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Editora Universitária Leopoldianum
Com o objetivo principal de garantir a transparência do projeto político-pedagógico da Universidade, difundindo o saber produzido na instituição de modo a torná-lo acessível à sociedade, por meio da
produção e comercialização de bens culturais, a Editora Universitária Leopoldianum foi criada em 20 de
agosto de 1987. Por intermédio do Programa Interuniversitário de Distribuição de Livros (PIDL), a Editora
disponibiliza ainda a produção de 21 editoras universitárias brasileiras à comunidade regional.
A Leopoldianum participa de feiras nacionais e internacionais de livros, como as Bienais Internacional
do Livro de São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil; Guadalajara, no México; e Frankfurt, na Alemanha, em
parceria com a entidade que ajudou a fundar, a Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU).
REPRESENTAÇÃO - O coordenador da Editora Leopoldianum, o professor mestre Marcelo Luciano
Martins Di Renzo, também é presidente da ABEU e membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura
(CNIC). A editora, ainda, está representada na Câmara Brasileira do Livro (CBL) e na Associação Brasileira
de Editores Cientíﬁcos (ABEC).
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Produção bibliográﬁca
Fruto do desenvolvimento de teses, dissertações e pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, a produção bibliográﬁca na UniSantos, impressa e eletrônica, expõe os resultados dos trabalhos de pesquisa e
criação dos autores. Entre as obras lançadas em 2016, estão: “Direitos Humanos e vulnerabilidade em juízo”;
“Direito do Petróleo e Gás- Marco Regulatório, Aspectos Ambientais e Internacionais”; “Imigrantes Brasileiros e a Crise em Portugal”; “Governança e Paradiplomacia Ambiental”; “Governança Global”; “Energia e Meio
Ambiente”; “Direitos Humanos e Vulnerabilidade em Juízo”; “Psicologia e Políticas Públicas: Reﬂexões e Experiências”; “Arquitetura, Ambiente e Sustentabilidade”; “A Coordenação do trabalho pedagógico na escola:
processos e práticas”; e “A Universidade como espaço de formação de sujeitos”.

21 publicações
179 autores
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DIMENSÃO

EXTENSÃO

A

primeira Promotoria de Justiça Comunitária de Santos
é fruto de parceria entre a Universidade Católica de
Santos e o Ministério Público do Estado de São Paulo.
O objetivo é promover o diálogo para se chegar à resolução
de conﬂitos entre a população de Santos e órgãos públicos.

”

“Já encaminhei solicitação durante
a plenária. Esse trabalho é
importante, pois é uma porta
para a comunidade dialogar
com o poder público e as
questões acabam tendo uma
devolutiva mais rápida”.

”

Genivaldo Piedade,
morador do bairro do José Menino

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.

Escritório Modelo de Assistência Judiciária
Pioneiro na região, o Escritório Modelo de Assistência Judiciária é ligado
à Faculdade de Direito e acompanha a
sua própria história, pois existe desde
a década de 60. Espaço para estágio
dos alunos, presta auxílio de serviços à
comunidade da Região Metropolitana
da Baixada Santista. No próprio campus aonde está localizada a instituição,
os acadêmicos, supervisionados pelos
professores, atendem à população na
busca de solução para casos relacionados à família (pensão alimentícia,
separação e paternidade). São realizadas orientação jurídica, ajuizamento e
acompanhamento de processos.

90

Juizado
Especial Cível
Com serviços de conciliação e mediação (o primeiro da região), campo de estágio para os alunos
de Direito, o Juizado Especial Cível da UniSantos
envolve casos relacionados às áreas de consumo,
acidente de trânsito, conﬂitos de vizinhança e cobrança de valores, com valor das causas limitado em até 20 salários mínimos. O atendimento, gratuito, é
feito a partir de uma triagem. Se não houver impedimento, é marcada a primeira audiência.

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, como
perturbação de sossego, ameaça, lesões leves e acidente de trânsito, com foco na agilidade do atendimento em
defesa dos direitos do cidadão.

Delegacia Experimental
A Delegacia Experimental possibilita a criação de um espaço de interlocução da universidade com a sociedade. Ela oferece orientação direta à comunidade em 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.
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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).

Apoio Psicológico 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.

Centro de Estudos Folclóricos
O Centro de Estudos Folclóricos “Prof. Albino Luiz Caldas” preserva a cultura popular brasileira por
meio de peças de artesãos locais. Periodicamente, são realizadas exposições em escolas municipais e
estaduais, e na própria instituição, com o objetivo de mostrar a importância do legado cultural que os
diferentes grupos sociais transmitiram de geração em geração.
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Ambulatório Santa Paulina
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.
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150 atendimentos

Declaração do Imposto de Renda
Pelo 10º ano consecutivo, o curso de Ciências Contábeis realizou o atendimento gratuito para a elaboração
da Declaração de Imposto de Renda. Voltado para contribuintes que tiveram renda familiar, anual, de até
R$45 mil, o serviço é realizado pelos alunos do curso de Ciências Contábeis, sob a supervisão de professores.

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

Programa Justiça Restaurativa
A Universidade Católica de Santos é parceira do Programa Justiça Restaurativa no preparo 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.

140 participantes
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Promotoria Comunitária
A primeira Promotoria de Justiça Comunitária de Santos, parceria entre a Universidade Católica de Santos e o Ministério Público do Estado de São Paulo, representa um canal de articulação entre o Ministério
Público e a comunidade, para a discussão e encaminhamento de soluções de questões relacionadas desde poluição sonora até crimes contra o patrimônio público. Com a premissa de que dar acesso à justiça
não signiﬁca necessariamente promover a judicialização, o objetivo é promover o exercício do diálogo
para se chegar à resolução de conﬂitos entre a população de Santos e órgãos públicos ligados a áreas
como educação, habitação, transporte, saúde, obras etc.

400 participantes
170 alunos
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Centro de Cidadania,
Paciﬁcação e Solução de Conﬂitos
O Centro de Soluções de Conﬂitos Socioambientais e Urbanístico busca o diálogo dos saberes, por
meio da convergência de diferentes percepções a respeito dos conﬂitos socioambientais. O projeto
busca trabalhar os conﬂitos socioambientais de forma pacíﬁca, com respeito à diversidade que marca o
ambiente, a sociedade e o bem comum. Alunos e professores, por meio de um enfoque multidisciplinar,
desenvolvem pesquisas cientiﬁcas e buscam soluções para os problemas socioambientais de origem
local e regional.

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. Com a
participação de alunos do curso de
Jornalismo, mantém o Blog do CIM
com notícias e artigos relacionados
às questões do uso de medicamentos. Durante o ano, realiza a série
“Diálogos do CIM”, com a discussão
de temas relacionados à saúde e o
uso racional de medicamentos.

57.947 visualizações no blog
93 artigos e matérias publicadas
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Restaurante-escola “Estação Bistrô”
Primeiro da região, o restaurante-escola “Estação Bistrô” é um projeto desenvolvido em parceria pela
UniSantos e Prefeitura de Santos, que tem o objetivo de qualiﬁcar jovens em condições de vulnerabilidade social, cadastrados no Centro de Referência de Assistência Social. Além de administrar o espaço, a
Universidade atua na capacitação dos jovens e proporciona campo de estágio para os alunos dos cursos
de Gastronomia e Nutrição. Muitos, mesmo antes de terminarem o curso, já têm vagas garantidas em
bares e restaurantes da região.
O restaurante-escola está localizado na antiga Estação do Valongo, no Centro Histórico de Santos.
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Creche-escola de aplicação “Ancilla Domini”
O curso de Pedagogia da UniSantos é responsável pela administração pedagógica da creche-escola
“Ancilla Domini”. Campo de estágio para os alunos, 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.

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.

Plantão Psicológico e terapia na Casa Belém
Com o objetivo de promover um atendimento emergencial de prevenção secundária e despertar o
interesse pelo tratamento nos acolhidos, usuários de álcool e outras drogas em situação de rua, na Casa
Belém, docentes e alunos 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.
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Aprendizado na Brinquedoteca e Midiateca
A Brinquedoteca e Midiateca “Profa. Júlia Sérgio” recebe estudantes das escolas públicas do município
de Santos, com o objetivo de contribuir para o aprendizado. Com os espaços Historiando, Formação,
Matemoteca, 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.

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, Alto Comissariado da ONU para
Refugiados (ACNUR).

HabitaFaus - projetos habitacionais
Espaço diferenciado para realização de projetos, pesquisas e iniciação cientíﬁca, o HabitaFaus, Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, é espaço para o assessoramento e desenvolvimento de
projetos habitacionais, desenvolvidos por alunos e docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo. O
laboratório é referência no atendimento à população na Região Metropolitana da Baixada Santista.
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Curso voltado para a Terceira Idade
Por meio do módulo “Participação Social e Conhecimento”, a UniSantos mantém o curso de extensão
da Terceira Idade, voltado aos alunos com mais de 50 anos de idade. O objetivo é desenvolver a autoestima e proporcionar aquisição e atualização de conhecimento. Os alunos cursam disciplinas das áreas
de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde e participam, ainda, de atividades culturais e de lazer, promovidas
pelo grêmio estudantil.

Núcleo Pensamento e Criatividade
Baseado em princípios fundamentais como o poder criador da linguagem e a arte do encontro, o Núcleo Pensamento e Criatividade busca Incentivar a reﬂexão por meio do debate sobre as ideias e o pensamento educacional do ﬁlósofo espanhol Alfonso López Quintás. Oportunidade de aperfeiçoamento
intelectual e pedagógico, propõe atividades de formação docente, inspirado no criador da Escuela de
Pensamiento y Creatividad.
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Suporte à gestão dos restaurantes 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, alunos
dos cursos de Administração, Nutrição, Publicidade e Propaganda e Nutrição, além do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Gerenciados pela Associação de Promoção e Assistência Social “Estrela
do Mar”, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, nos três restaurantes populares, aonde o
projeto é desenvolvido, são servidas 3 mil refeições/dia.

Programa de Orientação Vocacional
O Programa de Orientação Vocacional, totalmente gratuito, é voltado para estudantes do 3º ano do
Ensino Médio. Desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia, sob a supervisão de professores, tem
o objetivo de auxiliar os adolescentes na busca por um autoconhecimento, reﬂetir sobre os desejos individuais e conhecer melhor os potenciais para escolha consciente da proﬁssão.
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Pastoral Universitária promove a reﬂexão e o diálogo
A Pastoral Universitária tem como objetivo principal o desenvolvimento de atividades litúrgico-sociais,
inseridas no Projeto de Evangelização da Igreja Católica. À disposição de alunos, funcionários e professores, a Pastoral coordena a programação e execução das atividades apostólicas, promovendo e apoiando
as iniciativas de evangelização e incremento espiritual dos membros da comunidade universitária. Com
o objetivo de manter o diálogo entre ciência e fé, realiza encontros que integraram o Fórum Permanente
Fé e Cultura.

Núcleo Telessaúde UniSantos
Por meio de educação permanente, por teleducação interativa, dirigidas a diversos proﬁssionais da
área da saúde, a UniSantos é parceira do Núcleo São Paulo/ Telessaúde Brasil, da Faculdade de Medicina da USP. O trabalho, que atende toda a Região Metropolitana da Baixada Santista, tem o objetivo de
qualiﬁcar, ampliar as resoluções e fortalecer a estratégia de Saúde da Família.
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Agência Experimental de Jornalismo
Espaço facilitador do curso em associar extensão e pesquisa na sua produção, a Agência Experimental
de Jornalismo oferece aos alunos-bolsistas e voluntários a oportunidade de experimentação, por meio
de projetos sociais e prestação de serviços institucionais. Outro diferencial é o trabalho de pesquisa realizado na localização de egressos, o que tem contribuído para o contato com proﬁssionais de diversas
áreas. O trabalho tem orientação e supervisão de docentes.

Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda
Campo de estágio e treinamento para alunos do curso
de Publicidade e Propaganda, a Agência Experimental
de Publicidade e Propaganda atende clientes internos e
externos oferecendo vivência proﬁssional e treinamento
técnico para dezenas de estudantes. 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
proﬁssionais da área.
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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 alunos 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.

Missas e grupos de oração nos campi
Destinada a estudantes e funcionários docentes e administrativos, a Pastoral da Universidade realiza,
semanalmente, missas nas capelas São José e Santo Ivo, nos campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão,
respectivamente. Após as cerimônias, os estudantes que integram a Pastoral participam de grupos de
oração, de reﬂexão e renovação da fé.
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Projeto Cultural incentiva
manifestações artístico-culturais
Envolvendo alunos, funcionários administrativos e docentes, o Projeto Cultural UniSantos tem a proposta de promover ações de acesso à cultura e à expressão artística em suas mais diversas formas. Grupos musicais e de teatro, ciclos de cinema, poesia e espaço musical fazem parte das ações que contam
com a participação de egressos e comunidade em geral, ampliando o espaço para além da comunidade
acadêmica. Os ensaios abertos e a promoção de eventos gratuitos facilitam para o acesso e formação de
novos públicos, tornando o projeto um canal para expressão e crescimento do nível cultural.

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 desenvolvidas durante os ensaios semanais.
É formado por alunos de diferentes cursos e suas
apresentações são realizadas em espaços públicos e em eventos na própria instituição.
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Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos
Primeira e única formada por universitários, na Região Metropolitana da Baixada Santista, a Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos é referência na prática musical em grupo e na formação de público para a música
erudita. Por meio do incentivo da Bolsa Cultura, oferecida pela própria instituição, os alunos participam de
ensaios e fazem apresentações em teatros, igrejas, na própria universidade e em outros equipamentos públicos municipais. Com 33 músicos, com idade média de 20 anos, os ensaios 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 estudantes 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.
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Espaço #Paradamusical
Com o objetivo de promover intervenções culturais e revelar talentos entre alunos e funcionários docentes e administrativos, o
espaço #paradamusical desperta a atenção e o interesse pela música, além de promover a integração 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 estudantes, 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.

Feira Livre Cultural
Com apoio da Editora Universitária Leopoldianum, o Projeto Cultural UniSantos estimula a leitura por meio
da troca de livros no espaço Feira Livre Cultural, no hall de entrada do Campus Dom Idílio José Soares. Alunos,
docentes e técnicos-administrativos têm a possibilidade de retirar uma obra e deixar outra para que todos
possam compartilhar o maior volume de publicações.
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Museu de Arte Sacra de Santos
Campo de estágio para alunos de Arquitetura e História, o Museu de Arte Sacra de Santos reúne mais de
600 peças, entre estátuas, pinturas e objetos litúrgicos. Importante instrumento 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. O abriga exposições permanentes de seu acervo e mostras temporárias.

Varal de Poesia
Incentivar a criação e exposição de poemas faz parte dos objetivos do Programa Varal de Poesia. Ele permite que um signiﬁcativo número de estudantes exponha suas habilidades poéticas e de criatividade para toda
a comunidade universitária. Espaço convidativo, atrai a atenção de muitos leitores e admiradores de poesia.

Festival Sul-Americano
da Cultura Árabe
Série de eventos realizada em parceria com
a Biblioteca e Centro de Pesquisa América do
Sul-Países Árabes-África (BibliASPA), o Festival
Sul-Americano da Cultura Árabe é considerado
o maior evento de cultura árabe-áfrica do mundo, com objetivo de fortalecer vínculos com
base no respeito à diversidade cultural e nos
laços históricos. Entre 22 de março e 4 de abril,
foram realizadas exposições, oﬁcinas,
participantes
cursos e debates.

200
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400 participantes

Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Com o tema “Por uma vida equilibrada, estável e saudável”, foi realizada a 8ª edição da Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, entre os dias 3 e 6 de maio. Palestras e oﬁcinas ﬁzeram parte
do evento que teve como tema central “Saúde e Tecnologia”, além de exames de glicemia e aferição de
pressão arterial e veriﬁcação do índice de massa corpórea. As ações envolveram a mantenedora, a Sociedade Visconde de São Leopoldo, e o Liceu Santista que integra o complexo educacional.

Espaço para atividades de interesse público
Auxiliar na realização de eventos que possam contribuir com a comunidade na discussão de políticas
públicas e iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. Este é o objetivo das
parcerias estabelecidas entre a instituição e órgãos públicos e ONG’s, na cessão de espaços para a realização de eventos, como palestras, debates e oﬁcinas, nos diferentes campi.
A UniSantos também é parceria de órgãos públicos na cessão de espaço para capacitação dos proﬁssionais dos serviços públicos para uma melhor prestação de serviços à população.
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Feiras de Proﬁssões Itinerantes
Apresentar aos pré-universitários as possibilidades acadêmicas que encaminharão o seu futuro proﬁssional, por meio de exposições, demonstrações práticas, palestras e bate-papos com professores e universitários. Esse é o objetivo da Feiras de Proﬁssões Itinerantes, que visita escolas dos nove municípios da
Região Metropolitana da Baixada Santista, levando informações
sobre cursos de diversas áreas do conhecimento.
feiras e
participantes

9

3.000

5ª Católica Trends, a Feira de Proﬁssões
Com o objetivo de orientar os alunos do ensino médio sobre o futuro proﬁssional, a UniSantos realizou, no dia 29 de agosto, a 5ª Católica Trends, Feira de Proﬁssões, no Campus Dom Idílio José Soares. O
evento contou com oﬁcinas, plantão de plantão de dúvidas sobre o vestibular e as proﬁssões, bate-papo
sobre carreiras, dicas, shows musicais e sorteio de brindes. Estandes apresentaram os diferenciais dos
cursos, os programas de bolsas de estudos e mobilidade acadêmica.

30 oﬁcinas
2.000 participantes
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Tradução e Interpretação
Os alunos do curso de Tradução e Interpretação têm a oportunidade de aplicar todo o conhecimento na prática, em diferentes áreas e meios de atuação. Tradução de livros, documentos técnicos e institucionais, folders, além de interpretação (tradução oral) simultânea em eventos, sob
a coordenação de professores, e auxílio aos intercâmbistas de outros países estão entre as ações
desenvolvidas, que servem como campo de estágio.

Refúgio e Integração são debatidos no II Porto Adentro
Com o intuito de discutir a questão dos refugiados no Brasil, a Cátedra Sérgio Vieira de Mello
da UniSantos, em parceria com o Sesc/ Santos, realizou no dia 4 de novembro, o II Porto Adentro.
Tendo como tema “Refúgio e Integração”, o evento contou com a presença de especialistas, mestres, docentes e estudantes de diferentes cursos que participaram das apresentações de trabalhos
científicos, performances culturais, workshop e roda de conversa.

200 participantes
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Liga da Tuberculose
Fortalecer o conhecimento da doença na Região Metropolitana da Baixada Santista e promover uma maior mobilização em torno dos assuntos estão entre os objetivos da Liga de Tuberculose da UniSantos, formada por alunos 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.

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. Terceiro engenho de açúcar construído no Brasil, em 1534, é um dos monumentos mais notáveis do passado econômico do Brasil. Desde 2004, sob a administração da
USP, realiza programas educacionais junto a escolas e comunidade em geral.
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Parfor - Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica
Com o objetivo de capacitar proﬁssionais da Educação Básica que não possuem a
primeira Licenciatura, a UniSantos, desde 2010, é parceira do Ministério da Educação no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação (Parfor).

Pibid - Programa de Iniciação à Docência
Em uma atuação direta com as unidades municipais de ensino de Santos, a UniSantos realizou mais uma etapa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid), em parceria com a Capes/MEC. O projeto envolve estudantes dos
cursos de Biologia, Filosoﬁa, História, Letras (Português e Inglês), Matemática, Música e Pedagogia, além de professores supervisores da Universidade e das escolas participantes.
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Programa Parceiros da Educação
Os alunos do curso de Pedagogia são beneﬁciados diretamente pelo Projeto Parceiros da Educação,
realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação de Santos. No ano de 2016, foram
realizados diferentes projetos que complementam na prática a teoria estudada nas disciplinas de metodologia.

IX Maratona “Santo Scuderi”
Voltada para estudantes dos cursos da área de computação e informática da Baixada Santista, a IX Maratona Santo Scuderi de Programação da UniSantos foi realizada no dia 21 de maio. O objetivo foi completar corretamente o número máximo de tarefas (seis problemas da área de programação) em um determinado intervalo
de tempo, ou seja, desenvolver um programa que resolva o
times e
participantes
problema de cada tarefa.

15

45
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Colegiado de Conselheiros
Com o compromisso de participar do processo de construção das políticas públicas, com a representação nos conselhos e comissões municipais, a UniSantos mantém o Colegiado de Conselheiros, com o
objetivo de contribuir com a construção da gestão compartilhada. A instituição está representada nos
seguintes conselhos e comissões municipais:
• Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC)
• Associação Nacional de Educação Católica do
Brasil (ANEC)
• Área de Proteção Ambiental da Marinha do
Litoral Centro
• Associação dos Amigos do Museu do Café
• Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil
• Câmara Setorial de Instituições de Ensino da
Associação Comercial de Santos
• Comissão de Avaliação CAPES Saúde Coletiva
• Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do
Estado de São Paulo
• Comissão Municipal de Aids
• Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil
• Comitê Externo da Comissão da Verdade “Prefeito Esmeraldo Tarquínio”
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• Comitê de Combate à Dengue
• Comitê de Bacias Hidrográﬁcas da Baixada Santista
• Conselho de Arquitetura e Urbanismo Regional
• Conselho de Engenharia e Agronomia Regional
• Conselho Organizador da PIANC/COPEDEC RIO
2016
• Conselho da Incubadora de Empresas de Santos
• Conselho da Juventude
• Conselho Curador do Centro de Excelência Portuária
• Conselho de Administração do Parque Tecnológico de Santos
• Conselho de Curadores do Museu de Arte Sacra
• Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos
• Conselho de Segurança Alimentar da Prefeitura
Municipal de São Vicente
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Santos

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos

• Conselho Técnico do Parque Tecnológico de
Santos

• Conselho Municipal de Educação de Santos

• Conselho do Departamento Regional de Saúde
da Baixada Santista IV

• Conselho Municipal de Esportes de Santos
• Conselho Municipal de Habitação
• Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
Tabaco, Álcool e outras Drogas

• Fórum Nacional de Coordenadores de Programa
e Saúde Coletiva de Pós Graduação
• Fundação Arquivo e Memória de Santos

• Conselho Municipal de Saúde

• Fundo Estadual de Recursos Hídricos

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional

• Parque Estadual Xixová-Japuí
• Promotoria de Justiça Cível de Santos

• Conselho Municipal de Turismo

• União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais

• Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deﬁciência

• Coordenação Nacional do Programa PARFOR
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Comunicação com a Sociedade
Informativo UniSantos
Serviços oferecidos à população, eventos de interesse público, trabalhos
dos grupos de pesquisa, premiações e desempenho dos cursos em avaliações externas. Esses são alguns dos tópicos abordados pelo Informativo
UniSantos, que é distribuído aos alunos, autoridades da região, mídia, paróquias da Diocese de Santos e escolas de Ensino Médio. Tem o objetivo
de informar os diferentes segmentos da comunidade e da opinião pública.

28.000

exemplares (6 ediçoes)

12.000

leitores bimensais

242 matérias publicadas

Católica News
De periodicidade semanal, o Católica News é mais um canal de comunicação de comunicação para a comunidade acadêmica. Utilizando o sistema de TV Interna, que disponibiliza monitores
nas áreas comuns do Campos Dom Idílio José Soares, o veículo noticia fatos e aconteciedições
mentos institucionais que envolvem alunos e docentes.

7

Informativo No Ponto

15 edições
715

destinatários via e-mail
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Voltado aos funcionários técnico-administrativos e docentes, o NO PONTO
aborda assuntos relevantes para os trabalhadores e de interesse público. Produzido nas versões impressa (ﬁxado nos locais de registro de ponto) e eletrônica
(enviado por e-mail), o veículo divulga ações dos próprios colaboradores, além de
proporcionar espaço para que os funcionários técnico-administrativos e docentes
possam manifestar suas opiniões.

Portal UniSantos
Canal de relacionamento e serviços voltados à comunidade acadêmica e o público em geral, o Portal UniSantos (www.unisantos.br) reúne informações sobre cursos, projetos, pesquisas, publicações, biblioteca, negócios, emprego, estágios, concursos internos, intercâmbio e cultura, entre outros.
Por meio de login e senha, discentes, docentes e técnicos-administrativos tem acesso a conteúdos exclusivos e utilizam o moodle, uma plataforma de apoio ao ensino presencial.
INTERNACIONAL - O Portal Internacional UniSantos (http://en.unisantos.br), na Língua Inglesa, aproxima
a instituição do mundo e aproxima as instituições de outros países para realização de novos intercâmbios.
Neste espaço, os projetos de pesquisa e extensão, as publicações cientíﬁcas e os programas institucionais
ganham destaque e apresentam os diferenciais da Universidade.
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Rádio Boa Nova 96,3 FM
Projeto de comunicação da Fundação Educacional de Praia Grande (FECPG), a rádio Boa Nova 96,3 FM
apresenta extensa programação voltada à religião católica. Ela foi fundada em 2003 e conta com a direção
geral do padre Joseph Thomas Puzhakara. A parceria com a UniSantos proporciona aos alunos do 7º e 8º
semestre do curso de Jornalismo a oportunidade de exibir o programa Mesa-Redonda, produzido durante as
aulas de Radiojornalismo. Junto a essa parceria está o Programa Urbanidades, produzido pela Universidade e
veiculado pela TV UniSantos, que tem sua programação também transmitida pela emissora de rádio.

Mediação entre Fontes e Jornalistas
Realizado pelo Departamento de Imprensa da instituição, o processo de mediação entre fontes e jornalistas
contribui com a agenda diária da mídia impressa, eletrônica e digital em relação aos assuntos que exigem a
participação de um professor-especialista. O trabalho, que consiste no conhecimento da pauta jornalística e
indicação/ orientação da fonte, contribui para a formação da opinião pública e para o conhecimento mais
aprofundado de diferentes temas de interesse da sociedade.
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271 twetts
2.310

seguidores

Twitter
Por meio do perﬁl @unisantosweb, a Universidade mantém um canal de relacionamento direto com a comunidade. O espaço é destinado a divulgação de eventos, pesquisas,
serviços e informações institucionais de interesse público, além de ser um canal para esclarecimento de dúvidas e questionamentos sobre questões acadêmicas e institucionais.

FanPages UniSantos e Diário de Bordo
Com o objetivo de estreitar o relacionamento entre a instituição e os seus diferentes públicos, a Fanpage publica conteúdo relevante e útil, seguindo três linhas editoriais: informação, humor leve e entretenimento. Espaço para troca de ideias, experiências e conhecimento adquirido durante o período de
mobilidade acadêmica em instituições estrangeiras, a Fanpage
Diário de Bordo é um canal de relacionamento com os alunos que
postagens
participam de intercâmbio em diferentes instituições pelo mundo
curtidas
conveniadas com a UniSantos. Imagens, dicas, informações sobre
os países visitados são compartilhadas e diminuem as distâncias
visualizações
entre familiares e amigos.

542
21.218
2.479.979

TV UNISANTOS
Fomentar cultura, educação e cidadania fazem parte dos objetivos da TV UniSantos, da Fundação TV
Educativa Universidade Católica de Santos, formada pela Mitra Diocesana e Sociedade Visconde de São
Leopoldo, mantenedora da UniSantos e do Liceu Santista. Além de programação própria, a emissora,
que entrou no ar em 2010, retransmite o sinal da TV Brasil 40 (UHF) e 12 (NET) para as nove cidades que
compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista.
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Programa Matéria Prima
O Programa Matéria Prima é uma revista audiovisual televisiva, totalmente produzida e apresentada pelos
estudantes do curso de Jornalismo, sob acompanhamento de direção dos professores de telejornalismo. A
pauta apresenta matérias sobre temas diversos, como: saúde, literatura e tecnologia, cultura, gastronomia,
esporte e comportamento. O programa é veiculado pela TV UNISANTOS.

Programa Urbanidades
Promover a reﬂexão e a comunicação sobre os aspectos urbanos e as relações sociais, por meio de
entrevistas e reportagens com pessoas da comunidade. Esse é o objetivo do Programa Urbanidades,
produzido pela Universidade e exibido semanalmente pela TV UniSantos (sintonizada pelo canal 40 UHF
e 12 NET), aos sábados, às 21h30, com reprises aos domingos, às 12h, e nas madrugadas de quartas-feiras, à 1h.
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Convênios
Instituto Histórico e Geográﬁco de Santos
A UniSantos e o Instituto Histórico e Geográﬁco de Santos (IHGS) assinaram acordo de cooperação
técnica e cientíﬁca, no dia 8 de novembro, com o objetivo de promover ações conjuntas voltadas a projetos de pesquisas, atividades culturais e eventos, como simpósios, congressos e seminários. A reunião
que selou o compromisso foi prestigiada por diretores da organização e professores e pesquisadores
ligados às áreas da educação e história.

Universidade Nova de Lisboa
Visando à cooperação acadêmica, tecnológica e cultural nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão, a UniSantos ﬁrmou convênio, no dia 14 de abril, com a
Universidade Nova de Lisboa, de
Portugal. Nele, prevê-se a mobilidade de alunos de Graduação
e Pós-Graduação Stricto Sensu,
além da possibilidade de intercâmbio para professores e pesquisadores e a realização de cursos e treinamentos presenciais
ou à distância.
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Parceria com o Instituto Pólis
Contribuir 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.
Este é um dos objetivos do acordo de cooperação técnica e cientíﬁca assinado, no dia 3 de fevereiro,
entre a UniSantos e o Instituto Pólis. Parceira do projeto Observatório Litoral Sustentável, desenvolvido
pela Organização Não Governamental e que conta com a atuação de docentes do curso de Arquitetura
e Urbanismo, por meio do convênio a Universidade ampliou a sua participação com a perspectiva de
novos projetos.

Ações conjuntas no Porto de Santos
Com o objetivo de intensiﬁcar os
esforços existentes e desenvolver
novas ações conjuntas entre a UniSantos e o Porto de Santos, foi assinada uma carta de intenções, no
dia 26 de abril. Ela prevê o desenvolvimento de programas de capacitação de pessoal e de atividades
de pesquisas e estudos voltados à
área portuária, na perspectiva da
capacitação de pessoas, a partir de
projetos sociais e educacionais nas
áreas do entorno portuário.
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Companhia de Gás de São Paulo
A UniSantos ﬁrmou acordo de cooperação técnica e cientíﬁca,
no dia 10 de maio, com a Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS). A parceria tem o objetivo de estimular o desenvolvimento
conjunto de projetos de ensino, pesquisa e extensão universitária,
em temáticas de interesse comum, visando ampliar e aperfeiçoar
a atuação das instituições.

Acordo com o Instituto da USP
A UniSantos e a USP ﬁrmaram acordo de cooperação técnica e cientíﬁca, no dia 23 de fevereiro, por
meio do Instituto de Pesquisas Cientíﬁcas e Tecnológicas (Ipeci) da UniSantos e do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP. O objetivo do acordo é incentivar a integração entre
as instituições para a cooperação em atividades consideradas de benefício comum, com propósito de
fortalecer os estudos em áreas de interesse mútuo.

Biologia debate educação ambiental
Em comemoração ao dia do Biólogo, celebrado nacionalmente em 3 de setembro, o curso de Ciências
Biológicas promoveu a mesa-redonda “Educação Ambiental na Baixada Santista: potencialidades e desaﬁos”. Com o objetivo de promover a troca de informações, o evento reuniu proﬁssionais da área que
atuam em diferentes segmentos. Destinado aos docentes e alunos do curso, participaram os seguintes
proﬁssionais: a bióloga autônoma Ana Maria Marins; a chefe da Unidade de Educação Ambiental do Orquidário de Santos, Cibele Coelho Augusto; Cynthia Ranieri, do Projeto Albatroz; e o diretor executivo e
um dos fundadores da Fundação Ecosurf, João Malavolta.
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Nutrição participa do Dia Mundial da Alimentação
Alunos do 8º semestre do curso de Nutrição divulgaram o Novo Guia Alimentar Brasileiro, por
meio demonstrações de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, no dia 19 de outubro, durante a ação do Dia Mundial da Alimentação, organizada pelo
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santos. Formado em Gastronomia
pela UniSantos, o chef Bruno Medeiros Justo, do restaurante-escola Estação Bistrô, apresentou
possibilidades para o uso de pratos orgânicos no cardápio de um restaurante.

Invasão do Mar em Santos
Com o objetivo de reunir a comunidade acadêmica para iniciar uma série de discussões sobre a alta
da maré e a invasão do mar pelas ruas do bairro da Ponta da Praia, em Santos, a Universidade promoveu, no dia 31 de agosto, o debate “A invasão do mar na cidade de Santos”. Tendo como público alvo
os estudantes dos cursos de
Engenharia e Arquitetura e
Urbanismo, o evento abriu
uma série de debates sobre
o assunto, em busca de caminhos e perspectivas para
a solução do problema que
se repetiu em três ocasiões
no 2º semestre de 2016.

120 participantes
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300 participantes

Debate entre os candidatos a prefeito de Santos
A UniSantos foi sede e promotora conjunta do primeiro debate entre os oito candidatos a prefeito de
Santos - Eleições 2016, realizado no dia 1º de setembro, no Campus Dom Idílio José Soares. Com a temática central “Cidade Sustentável, Transparência e Espaços de Participação da Sociedade”, o evento integrou
o calendário de ações do Comitê Santista de Combate à Corrupção Eleitoral e ao Caixa 2, formado pela
Universidade, Centro de Direito Humanos “Irmã Maria Dolores”, Diocese de Santos, Fórum da Cidadania de
Santos, Movimento Voto Consciente de Santos, OAB Santos e Promotoria Comunitária de Santos.

Grupo combate a corrupção eleitoral
A UniSantos integrou o Comitê Santista da Baixada Santista de Combate à Corrupção Eleitoral (Lei
9840/99), em parceria com a Diocese de Santos, Fórum da Cidadania, Centro de Direitos Humanos “Irmã
Maria Dolores”, Movimento Voto Consciente, OAB-Santos e Promotoria de Justiça Comunitária de Santos.
O objetivo foi orientar a população para o voto consciente e denunciar abusos cometidos durante as campanhas eleitorais de 1º e 2º turnos na região.
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Instalação da Rede Nossa Santos Sustentável
Com o objetivo de contribuir para a propagação da justiça social, defesa de direitos da cidadania e do
interesse público, 30 instituições, associações civis, movimentos sociais e entidades congêneres estiveram
representadas na cerimônia de instalação da Rede Nossa Santos Sustentável, no dia 11 de outubro, na UniSantos. O ato, com a participação do educador em Direitos Humanos, do Programa Cidades Sustentáveis
e da Rede Nossa São Paulo, Américo Sampaio, foi marcado pela leitura do Manifesto Público de criação e
a chancela das primeiras entidades que passaram a compor o grupo.
A iniciativa de criação surgiu da UniSantos, Centro de Direitos Humanos “Irmã Maria Dolores”, Diocese
de Santos (Codilei e Pastoral da Cidadania), Fórum da Cidadania de Santos, Movimento Voto Consciente
de Santos, OAB Santos e Promotoria Comunitária de Santos.

80 participantes
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Ciclo de debates “A Região em Pauta”
A primeira série do ciclo de debates “A Região em Pauta”, promovido pelo Sistema A Tribuna de Comunicação, no dia 28 de março, contou com a participação do reitor, professor mestre Marcos Medina Leite,
e da professora mestre Rita de Cássia Zaher Rosa Paul. O evento, que reuniu o segmento da educação em
nível superior, contou com a presença do ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.

Grupo de trabalho sobre recursos espaciais
A UniSantos integra o Grupo de Trabalho da Haia sobre Governança de Recursos Espaciais - “The Hague
Space Resources Governance Working Group”, que envolve governos, universidades, empresas e sociedade
civil. A parceria institucional foi estabelecida 2016 e tem como representante da Universidade, o professor
doutor Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, que também é o vice-presidente do grupo.
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100 participantes

Encontro regional da ANEC da Baixada Santista
Com a participação das escolas católicas da Região Metropolitana da Baixada Santista, a UniSantos, a
Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) e a Diocese de Santos realizaram o primeiro
Encontro Regional da Baixada Santista, no dia 10 de novembro, no Campus Dom Idílio José Soares. O objetivo foi criar propostas de trabalhos conjuntos e integrar a rede de ensino da região. Um grupo de trabalho
foi formado com o objetivo de estabelecer uma agenda e pauta para ações integradas.
O evento foi articulado pelo diretor da ANEC, padre Roberto Duarte Rosalino; pelo bispo diocesano de
Santos, chanceler Dom Tarcísio Scaramussa; e pelo reitor, professor mestre Marcos Medina Leite. Participaram do encontro, diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores pastorais e professores dos colégios Nossa Senhora da Divina Providência (Peruíbe); Passionista São Gabriel (São Vicente); Passionista Santa Maria (Praia Grande); São José (Santos); Coração de Maria (Santos); Stella Maris (Santos); e Liceu Santista.
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Programa Consultório na Rua
Alunas do curso de Enfermagem participaram, no dia 6 de abril, do atendimento executado pela equipe
de saúde da Prefeitura Municipal de Santos, à população de rua, no bairro da Encruzilhada. Durante a ação,
que integra o programa Consultório na Rua, criado pelo Ministério da Saúde, realizaram procedimentos de
atendimento, realização de exames laboratoriais e encaminhamento para unidades de referência.

Visita do cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta
Em visita à UniSantos, no dia
24 de outubro, o cardeal arcebispo da Arquidiocese do Rio
de Janeiro, Dom Orani João
Tempesta ministrou a palestra
“A Missão das Instituições de
Educação Superior Católicas
no Pontiﬁcado do Papa Francisco”. A partir de alguns documentos do Papa, ele destacou temas como a identidade,
o desaﬁo da exclusão, o papel
do professor e o jovem na atualidade.

180 participantes
131

Curso da Terceira Idade comemora 25 anos
Homenagens e apresentações artístico-culturais marcaram as comemorações dos 25 anos do curso de
extensão da Terceira Idade, no dia 14 de junho. Além da cerimônia festiva, houve celebração eucarística na
Capela São José, no Campus Dom Idílio José Soares. Com a regência do maestro Beto Lopes, 30 alunas do
coral apresentaram sucessos musicais como “Fantasma da Ópera” e “Amigos Para Sempre”.

Apresentações musicais nos campi
Com o intuito de divulgar o trabalho musical de bandas da Baixada Santista, formadas por alunos da
UniSantos, teve início, no dia 23 de setembro, o programa “Apresentações Musicais”. A estreia marcou uma
nova fase de shows musicais que abrem espaço para os jovens talentos de diferentes cursos.
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60 participantes

Fórum Cidadania Empreendedora
Compartilhar os avanços obtidos durante as oﬁcinas do Projeto Cidadania Empreendedora e reﬂetir sobre a importância da economia solidária foram os objetivos do Fórum Cidadania Empreendedora, realizado
no dia 14 de junho, na UniSantos. Pesquisadores, professores, membros da comunidade e apoiadores do
projeto participaram do evento. Velas decorativas e sabão produzidos pelos moradores do bairro Caruara
despertaram a atenção pelos resultados alcançados durante as aulas que ocorreram no primeiro semestre.
O projeto foi desenvolvido pela UniSantos por meio do Instituto de Pesquisas Cientíﬁcas e Tecnológicas
(Ipeci) e contou com o apoio e parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico
(CNPQ) e da Prefeitura de Santos.
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30 participantes

Workshop Orquestral amplia espaços artístico-culturais
O Projeto Cultural UniSantos promoveu, nos dias 4, 11 e 18 de maio, o workshop “Encontros Orquestrais”, com o maestro Beto Lopes, no teatro do Sesc, em Santos. O objetivo foi ampliar os espaços
artístico-culturais da Universidade, descobrir novos talentos e tocar repertórios preparados durante os
encontros. Totalmente gratuito, o encontro atraiu alunos do curso de Música, admiradores das artes e
adolescentes da Orquestra da Fundação 10 de agosto, de Bertioga.

Pesquisadores examinam vítimas de incêndio
O professor doutor Luiz Alberto Amador Pereira e a doutoranda, professora Michele Uemura, do Programa de Doutorado em Saúde Coletiva, participaram, no dia 19 de fevereiro, da realização de exames
em pessoas afetadas pela fumaça tóxica decorrente do incêndio da Localfrio, em Guarujá, que teve início
no dia 14 de janeiro e durou cerca de 50 horas. O trabalho, coordenado pelo Instituto do Coração (Incor),
de São Paulo, foi realizado em parceria com a Prefeitura de Guarujá. Nesta etapa, quatro casos foram
selecionados para acompanhamento e realização de novos exames.

79 participantes
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Curso de extensão internacional na Área da Música
Com o propósito de trabalhar a música elementar dentro da educação, a UniSantos e a Associação ORFF Brasil (ABRAORFF) promoveram o curso de extensão “Música e Dança Elementar na Educação”, no mês de janeiro, em São Paulo, e em Cuiabá, no Estado do Mato Grosso. Com a participação
de professores e pesquisadores do Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Espanha, este foi o VIII curso
internacional Orff-Schulwerk no Brasil.

Diálogos com Centros Acadêmicos e Atléticas
Representantes dos diretórios, centros acadêmicos e atléticas estiveram reunidos com a Reitoria para
discutir ações e conhecer um pouco mais sobre os projetos institucionais. A reunião, no dia 17 de março, deu início a uma série de encontros que aconteceram durante o ano, com o objetivo de estimular
projetos e parcerias.
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IV PetroQuiz integra evento nacional
Com o intuito de estimular o raciocínio lógico dos alunos e testar os seus conhecimentos relacionados
à indústria de petróleo e gás, o Capítulo Estudantil SPE UniSantos promoveu,
equipes
no dia 20 de outubro, o IV PetroQuiz. O evento fez parte da programação da III
Semana de Engenharia de Petróleo da UniSantos, o PetroSantos, que integrou as
participantes
atividades da VI Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação.

8
32

8ª Semana do Jovem Empreendedor
Com o intuito de orientar e estimular os jovens sobre as oportunidades de empreendedorismo na
região, a UniSantos sediou a 8ª edição da Semana do Jovem Empreendedor, no dia 16 de março, no
Campus Dom Idílio José Soares. “Mercado Imobiliário” foi o tema discutido pelo diretor do Sindicato da
indústria da Construção Civil (Sinduscon) São Paulo, Ricardo Beschizza; pelo representante da Vertical
Construtora, Alexandre Farinella Neto; pelo professor mestre Alexandre Silva de Barros, e pela gerente da
empresa Espaço Certo Escritórios Prontos, Aline Bottacin Brito. O evento foi organizado pela Associação
Comercial Jovem (ACS Jovem).
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Estágios das Licenciaturas
Os estágios supervisionados dos cursos de Ciências Biológicas, Filosoﬁa, História, Letras, Matemática,
Música e Pedagogia permitem ao aluno o ensino contextualizado, que valoriza o levantamento dos dados
contextuais dos espaços escolares, quanto à aprendizagem, recursos didáticos, acervos, gestão pedagógica e projetos. É possibilitar aos estudantes o conhecimento dos espaços escolares de diferentes níveis e intervir na realidade, mediante o desenvolvimento de ações articuladas aos conteúdos especíﬁcos do Plano
de Trabalho do Professor. As Práticas e os Estágios dos cursos de Licenciaturas apresentam uma estrutura
para atender as 480h/a de Prática (ao longo do curso) e 480h/a de Estágio Curricular Supervisionado.

Estágio Clínico em Enfermagem
Com uma carga horária de 960 h/a, os acadêmicos de Enfermagem, durante o estágio supervisionado,
em 2016, realizaram a educação permanente setorial de acordo com as necessidades da equipe, orientação aos pacientes e elaboraram normas, rotinas e protocolos de serviço. Eles atuaram em hospitais,
unidades básicas de saúde e prontos-socorros, nas áreas da administração, pediatria, maternidade, infectocontagiosa e psiquiatria.

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

om o objetivo de garantir o acesso a todos os que aspiram a uma educação superior de qualidade, a UniSantos
mantém o maior e mais abrangente programa de bolsas de estudos da Região Metropolitana da Baixada Santista.

”

“O aprendizado na UniSantos possibilita
vivenciar a proﬁssão na prática, além de
proporcionar uma formação pautada
em princípios éticos. Como bolsista
treinamento no Departamento de
Imprensa e voluntária no Centro de
Informação sobre Medicamentos,
aprendi coisas que com certeza
levarei para o resto da vida”

”

Liliane de Souza Chaves,
estudante do curso de Jornalismo
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Programa de Bolsas de Estudos e Financiamento
Com o maior e mais abrangente programa de bolsas de estudos 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.
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 opções para assegurar o acesso à educação.
Modalidades:

• Cursos Simultâneos

• Escolas Conveniadas

• Empresas conveniadas

• Demanda Social

• Prouni

• Excelência Acadêmica

• Fidelização Familiar

• Fies

• Retorno

• Ex-aluno

• Pós-Doutorado

• Parfor/Capes
• Monitoria
• Treinamento
• Iniciação Cientíﬁca UniSantos/CNPq
• Iniciação Tecnológica UniSantos/CNPq
• Iniciação à Docência Pibid/Capes
• Iniciação Cientíﬁca Ensino Médio/CNPq
• Extensão Universitária
• Cultura
• ONU/ACNUR
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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, aos alunos de todos os
cursos de Graduação e Pós-Graduação, instrumentos que proporcionem condições de acesso a todas as
plataformas de educação.
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27º Torneio Integração
Universitária e Copa Católica

450 participantes

Com o objetivo de promover a integração entre calouros
e veteranos, a UniSantos realiza, anualmente, o Torneio de
Integração Universitária e a Copa Católica de Futsal, que
acontecem no primeiro e segundo semestres, respectivamente. Os eventos reúnem diferentes cursos. Além dos
atletas, os universitários se organizam em grupos para
torcer durante as partidas, o que também incentiva a presença de familiares.

Representação estudantil
Espaço para jovens promissores, futuros líderes sociais, políticos e empresariais, as representações
estudantis na UniSantos têm papel de destaque e estão presentes por meio de centros e diretórios acadêmicos, atléticas e representantes de classe.

Formatura Cidadã
O projeto Formatura Cidadã assegura aos concluintes dos cursos de graduação, e aos alunos de projetos realizados em parceria com a UniSantos, a participação em uma cerimônia de encerramento do
curso, totalmente organizada pela instituição.
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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 que foi ensinado em sala de aula, o portal tem o propósito de contribuir para que os jovens assumam
responsabilidades e auxiliem no orçamento familiar.

Feira de Carreira e Proﬁssões
Realizada anualmente, a Feira de Carreira e Proﬁssões, na sua 19ª edição, ofereceu oportunidades aos
estudantes e propiciou um processo de seleção eﬁcaz às empresas que procuraram jovens para estágios,
programas de trainees e primeiro emprego. Por meio de palestras e dinâmicas, as empresas apresentaram sua estrutura organizacional, esclareceram dúvidas, promoveram palestras, aplicaram testes e receberam currículos dos universitários.

30 empresas
2.000 participantes
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Programa Integração Social
O Programa Integração Social desenvolvido pela UniSantos visa ampliar o relacionamento entre os
funcionários administrativos e docentes. Ele é desenvolvido por meio de passeios, visitas e confraternizações. Além de conhecer locais diferentes e a cultura local, durante as atividades ocorre uma aproximação
daqueles que convivem diariamente, em diferentes departamentos e setores.

Dança Contemporânea
Com objetivo de melhorar a qualidade de vida dos funcionários administrativos e docentes, a UniSantos promove aulas de Dança Contemporânea. A atividade proporciona a melhoria do sistema cardiovascular e do condicionamento físico e o combate ao stress.

Dia Internacional da Mulher
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, a UniSantos promoveu
atividades especiais para reunir e homenagear as funcionárias da instituição. A ação, realizada nos períodos da manhã e da tarde, teve início com uma mesa de café, seguida de dicas de beleza de maquiadoras
proﬁssionais e sessão de fotos no Estúdio de Fotograﬁa do Campus Dom Idílio José Soares.
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Festa Julina

Funcionários técnico-administrativos e docentes participaram da Festa Julina 2016, evento de integração que marca a recepção dos colaboradores após as férias coletivas do mês de julho. Brincadeiras,
salgados e doces, quadrilha e concurso do melhor traje típico ﬁzeram parte do evento.

Ginástica Laboral
Com o intuito de evitar lesões no trabalho e melhorar a postura corporal do funcionário técnico-administrativo, a UniSantos mantém o Programa de Ginástica Laboral. A modalidade, que é realizada no
próprio ambiente de trabalho, traz benefícios para os funcionários como a integração entre os departamentos e a sociabilidade.
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Campanha Metropolitana
do Agasalho
A UniSantos foi parceira do Fundo Social de Solidariedade
de Santos na 11ª Campanha Metropolitana do Agasalho. As
doações foram entregues nos campi Dom Idílio José Soares e
Boqueirão. A campanha teve o apoio da Associação Atlética
Acadêmica Engenheiro Saturnino de Brito, Associação Atlética
dos Cursos de Comunicação, Atlética da Faculdade de Direito, Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia e Centro
Acadêmico Alexandre de Gusmão, da Faculdade de Direito.

Campanha Feira do Livro
Mais de duzentos quilos de alimentos entregues à Fraternidade Toca de Assis.
Esse foi o saldo da ação promovida na I Feira do Livro, realizada entre os dias 26
e 30 de setembro, durante a realização da 27ª Jornada de Eventos dos cursos das
Áreas de Negócios e Porto e 6ª Jornada do curso de Relações Internacionais. Com
a oferta de publicações especíﬁcas do mundo dos negócios, os alunos foram
incentivados a consultar as obras e adquiri-las por 1 quilo de alimento não perecível. Parte dos produtos também foi arrecadado em campanha realizada pela
Pastoral da Universidade.
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Ações preventivas
no “Outubro Rosa”

Além de iluminar com a cor rosa a fachada dos prédios
dos campi Boqueirão e Dom Idílio José Soares, as ações de
conscientização no mês do Outubro Rosa envolveram os
funcionários docentes e administrativos por meio de cartazes, folders e palestras nos diferentes departamentos e
em eventos especíﬁcos.

Alerta na campanha do “Setembro Amarelo”
Durante o mês de setembro, a fachada dos prédios dos campi Boqueirão e Dom Idílio José Soares permaneceram iluminados com a cor amarela. A Universidade participou da campanha nacional de combate
ao suicídio, o “Setembro Amarelo”, com o objetivo de sensibilizar e alertar a população sobre essa realidade
que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mata um brasileiro a cada 45 minutos.
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Campanhas de prevenção ao câncer
Por conta do Outubro Rosa, o curso de Enfermagem promoveu uma série de ações dedicadas à prevenção de câncer de mama e de colo de útero. Palestras, orientações a campanhas foram realizadas em
institutos, instituições de ensino e policlínicas. Alunos de todos os semestres e docentes também promoveram, inclusive, eventos para resgatar a autoestima das mulheres acometidas pela doença.

“Novembro Azul” mobiliza comunidade acadêmica
Com o objetivo de alertar e conscientizar o corpo técnico administrativo da UniSantos sobre o câncer
de próstata, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) realizou nos campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão ações da Campanha do Novembro Azul. Foram realizadas visitas aos departamentos das
instituições para informar um pouco mais sobre os métodos de descobrimento e tratamentos da doença.

Doação de livros e brinquedos
Com o objetivo de mobilizar a comunidade acadêmica a contribuir com o programa de extensão universitária desenvolvido pela UniSantos junto à creche-escola de aplicação “Ancilla Domini”, a UniSantos
promoveu Campanha de Doação de Livros e Brinquedos. A campanha visou colaborar com as 90 crianças que recebem atendimento da entidade, que existe há mais de 70 anos, e que atualmente conta com
a administração pedagógica desenvolvida pelo curso de Pedagogia.

Corte de cabelo e doação de lenços
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o curso de Enfermagem e a Pastoral da Universidade promoveram corte de cabelo, no dia 31 de outubro, com o objetivo de destinar o material ao
Instituto Neo Mama e ao Centro Integrado de Assistência a Pessoas com Câncer (CENIN), entidades que
realizam um trabalho junto aos portadores de câncer e os seus familiares.
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estudante do curso de Jornalismo

139

