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4

Presença marcante na sociedade

M

embro da Associação Brasileira
das Universidades Comunitárias
(ABRUC) e da Associação Nacional
de Educação Católica do Brasil (ANEC),
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).
Presença marcante na sociedade, a
UniSantos está em constante processo de
transformação e criação de novos programas
e projetos. Atenta e sensível aos problemas
da comunidade, desenvolve dezenas de
atividades de educação e assistência social,
com bolsas de estudo, atendimento gratuito
em
clínicas-escola,
escritórios-modelos,
núcleos especiais, laboratórios e agências
experimentais, entre outros.

Dom Tarcísio
Scaramussa,
presidente da
SVSL e chanceler
da Universidade
Católica de Santos

A
política
de
Responsabilidade
Social da instituição representa o seu
compromisso em promover a intervenção
e a transformação na sociedade. Em seu
Relatório de Responsabilidade Social 2017,
a UniSantos apresenta parte das suas
realizações ligadas a inúmeros projetos
comunitários que contribuem para o
estabelecimento de um compromisso social
entre estudantes, docentes e comunidade,
sustentado pelo tripé Ensino, Pesquisa e
Extensão.
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.

Professor mestre
Marcos Medina
Leite, reitor da
Universidade
Católica de Santos
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INSTITUCIONAL
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HISTÓRIA

Sociedade Visconde de São Leopoldo

A história da Universidade Católica de
Santos teve início em 28 de agosto de 1951,
quando foi constituída a Sociedade Visconde
de São Leopoldo (SVSL). A criação foi uma
ideia de Dom Idílio José Soares (terceiro
bispo de Santos -1943/1966) que liderou um
grupo de 14 cidadãos da sociedade santista,
entre educadores, médicos, comerciantes,
religiosos, historiadores e políticos. Eles
participaram da primeira Assembleia Geral
e tornaram-se fundadores da primeira
instituição de educação superior do Litoral do
Estado de São Paulo.
A escolha do nome (Sociedade Visconde de
São Leopoldo) ocorreu após o grupo decidir pela
criação da Faculdade de Direito e homenagear
José Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde
de São Leopoldo - santista de nascimento e

instituidor dos cursos jurídicos no Brasil. Com a
morte de Dom Idílio José Soares, em 1966, Dom
David Picão tornou-se o quarto bispo diocesano
e assumiu a presidência da Sociedade Visconde
de São Leopoldo. Na sua administração,
em 1977, o Liceu Santista foi incorporado à
mantenedora. Criado em 1902 e originariamente
pertencente à Associação Feminina Santista,
o colégio oferece, atualmente, educação do
Berçário ao Ensino Médio.
Em 2000, com a resignação de Dom David
Picão, a Sociedade Visconde de São Leopoldo
passou a ser presidida por Dom Jacyr Francisco
Braido, atual bispo emérito, que esteve à
frente da Diocese de Santos até 2015. Em
27 de abril de 2016, o bispo diocesano de
Santos, Dom Tarcísio Scaramussa, é eleito
presidente pela Assembleia geral da SVSL.

Estrutura Organizacional
DIRETORIA
Presidente
Dom Tarcísio Scaramussa
Vice-Presidente
Pe. Antonio Baldan Casal
Diretor-Secretário
Prof. Antônio Fernando Conceição Santos
Gerente Executivo
Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho
Conselho Fiscal
Sr. Benedicto Aloysio Freire de Souza Macedo
Pe. Claudenil Moraes da Silva
Sra. Sebastiana Antônia da Silva

Associados
Sr. Alberto Ferreira do Carmo Filho
Pe. Antonio Alberto Finotti
Pe. Antonio Baldan Casal
Prof. Antônio Fernando Conceição Santos
Sr. Benedicto Aloysio Freire de Souza Macedo
Pe. Claudenil Moraes da Silva
Sr. Fernando Gregório Oliveira Pereira
Sr. Flávio Meleiro
Prof. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro
Sr. Genivaldo Maciel Ferreira
Sra. Ivonne Chagas de Souza
Pe. Javier Mateo Arana
Sr. João Gomes Romão Filho
Sr. José Marques do Amaral Guerra
Sr. José Wilson Vasconcellos Filho
Profa. Maria Helena de Almeida Lambert
Sr. Odílio Rodrigues Filho
Sr. Paulo Henrique Cremoneze Pacheco
Sra. Sebastiana Antônia da Silva
7

Universidade Católica de Santos

Presença marcante na sociedade, a
Universidade Católica de Santos é reconhecida
pela qualidade no ensino, no desenvolvimento
da pesquisa e nas ações de extensão que
beneficiam a comunidade.
Confessional,
conduzida por seu Estatuto e Regimento
Geral, pela legislação em vigor e pelo Marco
Referencial que explicita a Identidade
Católica, a UniSantos é uma comunidade
acadêmica que, de modo rigoroso e crítico,
contribui para a defesa e o desenvolvimento
da dignidade humana e da herança cultural.
Com a criação da Sociedade Visconde
de São Leopoldo, em 1951, a história da
instituição tem início. Em 1952, o então
presidente Getúlio Vargas assinou, no

Rio de Janeiro, o Decreto no 31.134 que
concedia autorização para o funcionamento
da Faculdade de Direito. A partir daí, o
crescimento foi inevitável, seguindo-se com a
criação das demais faculdades.
No dia 6 de fevereiro de 1986, consagrado
a Santo Thomás de Aquino, a Universidade
Católica de Santos foi reconhecida, tornandose a primeira do Litoral do Estado de São
Paulo.
A Universidade Católica de Santos se
empenha, de modo especial, no cultivo dos
valores humanos e da ética cristã, para a
construção de uma sociedade democrática
renovada, mais justa e mais igualitária.

Estrutura Organizacional
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
CONSELHO ADMINISTRATIVO, ECONÔMICO E FINANCEIRO
CHANCELARIA
REITORIA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PROCURADORIA EDUCACIONAL INSTITUCIONAL
OUVIDORIA
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

PRÓ-REITORIA
DE PASTORAL

FACULDADE
DE DIREITO
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ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA DE PROJETOS CULTURAIS
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

PRÓ-REITORIA
ADMINISTRATIVA

CENTRO DE
CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS
E SAÚDE

CENTRO DE
CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

PRÓ-REITORIA
DE GRADUAÇÃO

CENTRO DE
CIÊNCIAS EXATAS,
ARQUITETURA E
ENGENHARIA

PRÓ-REITORIA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E
PESQUISA

INSTITUTO DE
PESQUISAS
CIENTÍFICAS E
TECNOLÓGICAS

Missão
Formar cidadãos com base nos princípios da solidariedade, da justiça e do respeito aos
direitos humanos, fortalecidos pela ética cristã e com competência profissional para atuar em
uma realidade sociocultural heterogênea e sujeita a frequentes mutações.

Valores

• Ética cristã
• Promoção social
• Inserção regional
• Integração internacional
• Excelência acadêmica
• Produção e socialização do conhecimento

•
•
•
•
•

Espírito de equipe
Criatividade
Inovação
Responsabilidade socioambiental
Fortalecimento do processo democrático
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Chancelaria e Reitoria
• Chanceler
Dom Tarcísio Scaramussa
• Reitor
Prof. Me. Marcos Medina Leite
• Pró-Reitora Administrativa
Profª. Dra. 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
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• 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. Cleber 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

INFRAESTRUTURA
Campus Boqueirão
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, ateliê, dois auditórios,
sala de júri simulado, Laboratório de Artes
Visuais, Laboratório de Conforto Ambiental
e Laboratório de Sustentabilidade, está
localizado na Avenida Conselheiro Nébias,
584, no bairro Boqueirão.

Campus Dom Idílio José Soares
O campus Dom Idílio José Soares possui uma área de 30 mil m², com mais de 100 salas
de aula, mais de 100 laboratórios de pesquisa, 13 laboratórios de informática, 4 auditórios,
2 miniauditórios e uma biblioteca com 1.300 m², que possui mezanino com sala de leitura
monitorada por circuito interno de TV, e salas de estudos com capacidade para 300 lugares.
Com quatro pavimentos, o prédio principal está interligado ao Centro de Pesquisa e Tecnologia,
por meio de passarela, no andar térreo e no 2º pavimento.
A área administrativa (Chancelaria, Reitoria, Departamento de Tecnologia da Informação e
Comunicação e órgãos de apoio) ocupa prédio próprio em uma área construída de 1.752 m².
No térreo do campus, que interliga os três prédios, capela, cantina, posto bancário, refeitório,
livraria e sala de pastoral complementam os espaços diferenciados, na Avenida Conselheiro
Nébias, 300, no bairro Vila Mathias.
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Sinônimo de autonomia e segurança

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

Bibliotecas auxiliam em programas
de ensino, pesquisa e extensão
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),

EM
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monografias, teses e dissertações. Com mais
de 260 mil volumes, entre livros e periódicos,
o sistema integrado de bibliotecas oferece
acesso a várias bases de dados que estão
disponíveis por acesso exclusivo a estudantes,
pesquisadores, docentes e funcionários.

260.799 Itens compondo o acervo documental geral
151.590 Empréstimos
1.088.865 Consultas on-line

Gestão estratégica
Fiel à Missão institucional e ao Marco
Referencial expressos em seu Estatuto, a
Universidade Católica de Santos empreende
monitoramento constante da conjuntura
socioeconômica, de modo a alinhar suas
estratégias e promover ações que reforcem
e amplifiquem seu compromisso com a
Educação.

O processo de gestão da Universidade apoiase 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.

Laboratório de Informática
e Salas de Internet

A rede de laboratórios da UniSantos se
destaca pela variedade de softwares atuais
e específicos para as diferentes áreas do
conhecimento. Alguns são exclusivos, como
o Laboratório de Simulação de Processos de
Exploração de Petróleo, Laboratório de Redes,

EM
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Laboratório de Processos de Plataforma
e Refino e Laboratório de Simulação de
Operações Unitárias. Outro diferencial na
UniSantos, é que as Salas Internet são
espaços reservados exclusivamente para que
os alunos executem trabalhos com cunho
acadêmico e pesquisas na web.

1.183 Computadores
12.463 Utilizações dos Laboratórios de Informática
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Laboratórios contam
com infraestrura exclusiva
Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, Saúde, Educação e Comunicação, a infraestrutura
laboratorial da UniSantos, com mais de 100 espaços diferenciados para pesquisa, ensino e
extensão, possui alta tecnologia e equipamentos exclusivos que permitem a conexão entre a
teoria e a prática, que são indissociáveis para a formação do futuro profissional.
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.

Ateliê

Laboratório de Botânica
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Laboratório de Enfermagem

Laboratório de Música

Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia

Estúdio de Televisão

Laboratório de Soluções Organizacionais
Laboratório de Relações Internacionais

Laboratório de Gastronomia e Nutrição

Laboratório de Química
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Comunidade Acadêmica
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TECNOLOGIAS E SERVIÇOS

Atendimento Integrado

Com um atendimento diferenciado e
integrado por sistema de comunicação
informatizado, o Departamento de Atendimento
Integrado busca aprimorar os diferentes

serviços aos alunos, pais ou responsáveis e à
comunidade em geral. No Campus Dom Idílio
José Soares, o local, com 85 m², possui todo o
conforto necessário, com espaços climatizados.

Secretaria On-line

Inúmeros serviços são oferecidos aos
estudantes de forma rápida, segura e sem a
necessidade de comparecimento presencial
às secretarias. Por meio da Secretaria On-

line são solicitados documentos e obtidas
informações sobre atividades, planos de
ensino, notas e faltas, além de registro de
TCC, entre outros.

Acesso para Smartphones

Para facilitar o acesso por meio dos
smartphones a uma série de recursos
disponíveis, novas configurações permitem

20

visualizar com mais facilidade os conteúdos,
divididos por módulos, submenus e
funcionalidades.

Apoio ao Ensino Presencial

Integrado ao sistema acadêmico e ao portal
da universidade, o Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Moodle),
um software livre, criado com o intuito de

fomentar um espaço de colaboração online. Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a
ferramenta de apoio aos cursos presenciais
e a distância oferecidos pela instituição.

UniSantos Wi-Fi
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.
EM
2017

153 Antenas

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.

E-mail UniSantos/Gmail

O pacote de comunicação do Google
possibilita aos estudantes uma maior
interação com colegas, docentes e outros
usuários através de uma conta oficial da

UniSantos. Ela possibilita maior organização
do estudante, pois é possível concentrar
todo o conteúdo específico da Universidade
em um só lugar.
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Sala de Estudo

Espaço diferenciado para os alunos com
uma infraestrutura formada por bancadas,
assentos e tomadas adaptadas para o
uso de notebooks, netbooks, tablets

e smartphones. O local abriga ainda a
Hemeroteca, que disponibiliza um vasto
acervo de jornais, além de Trabalhos de
Conclusão de Curso.

Google Apps for Education

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.

Lan School

O software Lan School é uma ferramenta
de apoio ao professor para aulas ministradas
nos laboratórios de informática. A partir
dela é possível obter o controle de cada
microcomputador do laboratório e permitir
que todos os alunos visualizem a tela do
docente, possibilitando mais interação em
atividades compartilhadas entre a turma.
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Bases de Dados e
Periódicos Eletrônicos
A Universidade Católica de Santos possui licença de acesso a inúmeras bases de
dados que estão disponíveis por acesso restrito a estudantes, funcionários docentes e
administrativos.

Bibliotecas Digitais

Por meio da Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da UniSantos e da Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações,
a Universidade disponibiliza um vasto
material de pesquisa de dissertações e

teses no âmbito dos programas de Mestrado
e Doutorado em Direito, Educação e Saúde
Coletiva; além de integrar em um só portal
os sistemas de informação de dissertações
e teses existentes no País.

GedWeb - Base de
Normas Técnicas da ABNT

A ferramenta gerencia grandes acervos de
normas e documentos técnicos. Além disso,
disponibiliza esses documentos de maneira

fácil e simples em ambiente web para a
aprovação, busca, visualização e impressão
por múltiplos usuários.
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PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS

No Indíce Geral de Cursos (IGC),
o maior conceito da região

A Universidade Católica de Santos obteve
o maior conceito entre as universidades da
região no Índice Geral de Cursos (IGC). A
nota 4, divulgada pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep), órgão vinculado ao Ministério

da Educação, coloca a UniSantos em
um seleto grupo, ao lado de outras 12
melhores universidades do Brasil e 4 do
Estado de São Paulo, entre instituições
sem fins lucrativos que alcançaram o
excelente desempenho.

No Guia do Estudante,
todos os cursos estrelados

Com um crescimento de 45% no número
total de estrelas conquistadas e 38%
na quantidade de cursos estrelados, em
comparação ao ano de 2016, a Universidade
Católica de Santos novamente é a instituição
de educação superior da região destaque na
conquista de estrelas de reconhecimento, em
avaliação do Guia do Estudante - Melhores
Universidades, da Editora Abril. Em 2017, todos
os cursos da UniSantos foram estrelados.

Melhor instituição de
Ensino Superior

No ranking do Prêmio Melhores
Universidades 2017, da Editora
Abril, a Universidade Católica de
Santos é a melhor Instituição de
Ensino Superior (IES) da região
e está entre as cinco melhores
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universidades
com
perfil
comunitário, ou seja, pública nãoestatal, do Estado de São Paulo.
Ele é baseado nos resultados da
avaliação de cursos superiores do
Guia do Estudante.

Prêmio Via Varejo
Único grupo vencedor formado por estudantes, Larissa
Andrade Godoi Moreira, Laryssa Medina Moya Abreu e Yuná Faro
Gervasioy, do curso de Arquitetura e Urbanismo, conquistaram
o 3º lugar no Prêmio Via Varejo, cujo objetivo foi melhorar a
acessibilidade nas lojas Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira.

Top 8 do mundo no
campeonato de PetroBowl
A equipe do Capítulo Estudantil SPE da UniSantos foi a
única na região, no Estado de São Paulo e uma das três do
Brasil a participar do mundial de PetroBowl , em San Antonio,
nos Estados Unidos. O grupo, formado pelos estudantes
de Engenharia de Petróleo, Bárbara Gonçalves Daud
Meneguesso, Guilherme Nunes Lopes, Leonardo Fonseca
Reginato, e Luiz Felipe Bernardes de Sá, tornou-se TOP 8
da competição, sendo o melhor da América do Sul e Caribe.

Prêmio Jabuti
Formada
em
Jornalismo,
Adriana
Carranca foi uma das vencedoras do 59º
Prêmio Jabuti. Na categoria Infantil Digital
e com a obra “Entre Sonhos e Dragões”,

ela obteve o 1º lugar com o Kidsbook Itaú
Criança, que reúne um grupo de autores
do projeto Livros na Timeline , criado para
ser lido pelo celular ou tablet .

Concurso nacional “Parada de Ônibus”
Com o trabalho intitulado “OMNI Parada
de Ônibus”, os estudantes de Arquitetura
e Urbanismo, Matheus Duarte Pardal e
Igor Augusto Coimbra de Almeida, foram
os vencedores do concurso de arquitetura
“Parada de ÔNIBUS”. Eles concorreram
com 148 participantes de todo o Brasil.

25

Menção honrosa em
concurso internacional

Concorrendo
com
projetos
do
mundo inteiro, o trabalho intitulado
“ Subversive Paradigm ”, dos estudantes
de Arquitetura e Urbanismo, Carolina
França Pereira, Igor Augusto Coimbra

de Almeida, Matheus Duarte Pardal,
Thiago Augusto Zati e Ricardson Ferreira
Ricardo, recebeu Menção Honrosa no
concurso Internacional de Arquitetura
“ 24Hbiomimetic – collective ”.

Vencedoras do prêmio Neorama 2017
Do curso de Engenharia Ambiental,
as estudantes Ellen da Silva Dondeo e
Nathália Prudêncio Lima conquistaram
o 2º lugar do Prêmio Neorama 2017.
“Estudo da Biossorção do Corante Rosa
de Bengala Utilizando Biomassa da Casca
de Banana como Material Adsorvente:
uma Alternativa Sustentável” é o nome
do estudo, que integra o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), orientado
pelo professor mestre Marco Antônio
Cismeiro Bumba.

1º lugar em congresso internacional
O trabalho “Marcas de Moda no Processo de Recuperação Judicial”, de autoria do estudante
de Direito, Pedro Henrique de Oliveira, e da professora mestre Flávia de Oliveira Santos do
Nascimento, obteve o 1º lugar no I Congresso Internacional de Fashion Law do Mackenzie.

Prêmio Eliasson Global Leadership
Concorrendo com 250 personalidades
de todo o mundo, o co-fundador e diretor
executivo do Instituto Elos, Rodrigo Rubido
Alonso, formado pelo curso de Arquitetura
e Urbanismo, foi o único brasileiro vencedor
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do prêmio internacional Eliasson Global
Leadership. Organizado pela Fundação
Tallberg, ele é concedido a pessoas que
promovem a inovação social por meio de
projetos que beneficiem a sociedade.

Láurea de
Reconhecimento

Como forma de agradecimento pela
parceria ao longo dos anos, a Ordem dos
Advogados do Brasil - Subseção Santos entregou a Láurea de Reconhecimento da
entidade ao reitor, o professor mestre Marcos
Medina Leite, e à diretora da Faculdade de
Direito, a professora doutora Renata Soares
Bonavides.

Premiação em encontro nacional
Com o trabalho “Etnobiologia:
Os saberes dos pescadores
artesanais em relação à ecologia
de Sotalia guianensis (van
Bénéden,
1864)
(Cetacea;
Delphinidae) no Litoral Norte de
Ubatuba, São Paulo”, a estudante

de Ciências Biológicas, Jéssica
Massuda, recebeu o prêmio
“Cetacean Society International
(CSI) – Projeto Cetáceos da Costa
Branca para o avanço da pesquisa
e conservação de cetáceos no
Brasil”.

Prêmio ABRP
Três Trabalhos de Conclusão de Curso
foram premiados em 1º 2º e 3º lugares
no 34º Prêmio ABRP-SP, Concurso
Universitário de Monografias e Projetos
Experimentais em Relações Públicas. As
autoras, respectivamente, são: Graziella
Mota Alves, Graziela Maria Correa dos
Santos, Natalia Pedroso e Victória
Carabetta Cyrillo Gonçalves; Ana Luiza
Ferreira Ghnó e Isabela de Magalhães
Bretas Arruda; e Mariana Guerato, Natalia
Carli Simplício e Carolina dos Santos
Ferreira.

Vencedor do
Fescete 2017

O Grupo Experimental de Teatro
UniSantos (Gextus) foi o grande vencedor,
na categoria Adulto, do 21º Festival de
Cenas Teatrais – Fescete 2017. Com o
espetáculo 14’59’’, o grupo obteve o 1º
lugar pelo voto dos jurados e venceu
também no voto popular. Conquistou
ainda os prêmios de Melhor Texto Original,
Melhor Figurino e Melhor Iluminação.
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IDENTIDADE CATÓLICA

Pastoral da Universidade

Vinculada à Pró-Reitoria de Pastoral e em sintonia com a coordenação de Pastoral da Diocese
de Santos, a Pastoral da Universidade auxilia nas ações que fortalecem a identidade católica e
a missão da Universidade.

Atividades
-Missas nos campi
-Diálogo Fé e Cultura
-Palestras

-Grupos de oração
-Oficinas
-Apresentações musicais

ANEC Baixada Santista

Com o objetivo de promover uma comunhão
de esforços em prol da educação católica na
Região Metropolitana da Baixada Santista,
a Associação Nacional de Educação Católica
do Brasil (ANEC Baixada Santista), criada e,
2016, realizou uma série de atividades no
ano de 2017, reunindo dirigentes, estudantes

28

e familiares das seguintes instituições
associadas: Universidade Católica de Santos
e colégios Coração de Maria, Nossa Senhora
da Divina Providência, Passionista Santa
Maria, Passionista São Gabriel, São José,
Stella Maris, além da Pastoral da Educação
da Diocese de Santos.

Encontro de formação da CF 2017
Inspirados na relação do Homem com a
natureza, docentes das escolas católicas
da Região Metropolitana da Baixada
Santista participaram do Encontro de
Formação da Campanha da Fraternidade
– CF 2017. O grupo discutiu e apresentou

projetos integradores, como estratégia
pedagógica para trabalhar o tema
“Fraternidade: biomas brasileiros e defesa
da vida”, com foco na Mata Atlântica, a
partir de temáticas como Resíduos Sólidos,
Ocupação, Clima e Água.

Associação de Dirigentes Cristãos
A UniSantos foi sede da cerimônia de fundação da Associação de Dirigentes Cristãos
de Empresa do Litoral – ADCE/LSP, cujo objetivo é fomentar o espírito de liderança,
promover atividades e intermediar o diálogo entre as autoridades públicas e os
empreendedores, em busca do bem comum de toda a sociedade.

29

Imagem Peregrina de
Nossa Senhora de Fátima
Sob forte emoção, a UniSantos recebeu,
no mês de abril, a imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima, como parte da
programação das homenagens pelos 100

anos das aparições em Fátima (Portugal).
Ela permaneceu durante três dias na
instituição e foi levada em caravana para
as escolas católicas da região.

Celebração pelo centenário de Fátima
Com o apoio da Universidade Católica de Santos, a celebração dos 100 anos de aparições de
Nossa Senhora de Fátima foi realizada, no dia 13 de maio, na Paróquia Imaculado Coração de
Maria e conduzida pelo chanceler da UniSantos, o bispo diocesano Dom Tarcísio Scaramussa.
Em seguida, uma procissão de velas foi realizada até a Praça das Bandeiras, no Gonzaga.
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300 anos de Nossa
Senhora Aparecida
Aproximadamente 700 pessoas participaram
das comemorações pelos 300 anos de Nossa
Senhora Aparecida. A celebração religiosa
reuniu estudantes e familiares, dirigentes
e docentes das instituições de ensino
que integram a Associação Nacional de

Educação Católica do Brasil (ANEC Baixada
Santista). Exposição de imagens da Santa
confeccionadas pelos estudantes e um tapete
que simbolizou a união das instituições de
ensino fizeram parte da programação na
Igreja Nossa Senhora Aparecida.

TV UniSantos

De caráter informativo e educativo, a TV UNISANTOS oferece uma programação cultural,
artística e científica, com foco na cidadania plena e nos valores da educação católica.
Operando nos canais 12 NET e 40 UHF, traz uma programação variada, com assuntos
ligados à Baixada Santista, além de programas produzidos pelos estudantes dos cursos
de Comunicação da UniSantos.
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Rádio Boa Nova

Transmitida no canal 96, 3 - FM, a Rádio Boa Nova, emissora católica parceira da
UniSantos, exibe programas produzidos pelos estudantes dos cursos de Comunicação da
UniSantos, com um conteúdo de caráter cultural e esportivo, trazendo a informação de
maneira dinâmica e espontânea.

Projeto tem recursos do
Fundo Diocesano de Solidariedade
O projeto “Cidadania Empreendedora:
O Despertar da Consciência Coletiva/
Projeto Horta Solidária” foi selecionado
pelo Conselho Gestor do Fundo Diocesano
de Solidariedade para receber recursos
da Coleta da Solidariedade. Ligado ao
Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas (Ipeci), ele foi elaborado
pelas pesquisadores, professoras doutoras
Adriana Florentino de Souza, Michelle Leiko
Uemura, Rosângela Ballego Campanhã;
a professora mestre Dalva Mendes
Fernandes; e a mestre em Saúde Coletiva,
Adriana Regina Stucchi Guimarães.

Diálogo entre Filosofia e Teologia
Teólogo e cientista da religião, o
professor doutor Jung Mo Sung realizou a
palestra “Filosofia e Teologia: um diálogo
necessário frente à idolatria do dinheiro”,
no dia 18 de maio, no Campus Dom Idílio
José Soares. Promoção da Pró-Reitoria
de Pastoral, o evento reuniu estudantes
e docentes dos cursos de Filosofia e
Licenciatura em Música
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Semana da Cidadania

A Pastoral da Cidadania da Diocese de Santos e a UniSantos promoveram a II Semana
da Cidadania, nos dias 8 e 9 de maio. “Impactos Ambientais causados pelos acidentes da
região” e “O papel do cristão na atualidade” foram temas abordados durante o evento, que
contou com apresentações artístico-culturais.

Pesquisa aprovada pelo Fundo
Diocesano de Solidariedade

Alinhada à temática da Campanha da
Fraternidade de 2017, a pesquisa de doutorado
da professora mestre Mônica Lourenço das
Neves “Perfil da Cobertura Sanitária, Hábitos
Alimentares e Morbidade Referida dos

Moradores Católicos da Região Metropolitana
da BS”, foi aprovada, pelo Conselho Gestor
do Fundo Diocesano de Solidariedade, entre
os projetos que receberam os recursos da
Coleta da Solidariedade.

Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água,
a UniSantos realizou painel sobre Água
Residual, tema instituído pela ONU para as
discussões em 2017. Com a participação
de pesquisadores e especialistas, o evento
integrou a programação de atividades da
Associação Nacional de Educação Católica
do Brasil (ANEC Baixada Santista).
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SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO

SIPAT
Com o tema “Pratique esta
ideia: seja saudável”, a IX
Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
(SIPAT), entre os dias 16 e 19
de maio, proporcionou mais
integração e conhecimento
sobre a importância dos
cuidados com a saúde aos
funcionários
docentes
e
administrativos da Sociedade
Visconde de São Leopoldo,
UniSantos e Liceu Santista.

Dia Internacional da Mulher
No Dia Internacional da Mulher, em 8 de
março, a UniSantos promoveu atividades
especiais para reunir e homenagear as

funcionárias administrativas e docentes da
instituição. Foram atividades de lazer, batepapo e ações com foco na autoestima.

Dia do Desafio

Com o objetivo de incentivar a
prática de atividade física, a UniSantos
participou do Dia do Desafio, no dia 31
de maio. Sob o comando da professora
Maria Tereza Lozano, responsável
pela
ginástica
laboral
realizada
semanalmente nos departamentos
administrativos, os funcionários foram
convidados a participar de exercícios
coletivos.
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“Festa Julina”

Jogos, brincadeiras, música, doces e comidas típicas, além da apresentação da tradicional
quadrilha, marcaram a edição 2017 da “Festa Julina”, promovida pela Reitoria da UniSantos, no
dia 21 de julho, no pátio do Campus Dom Idílio José Soares. Organizada pelo Departamento de
Marketing da Universidade, a confraternização promoveu a integração entre os funcionários e
marcou o início do segundo semestre.

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.

Brigada de
Incêndio

Órgão responsável por preservar toda a
comunidade acadêmica de futuros riscos
e acidentes, a Brigada de Incêndio realiza
encontros mensais e treinamentos dos
brigadistas com o objetivo de mapear possíveis
áreas de riscos, com vistas à segurança de
toda a comunidade acadêmica.

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.
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Setembro Amarelo

“Esperança para viver” foi o tema central da
Jornada pela Vida, promovida pela UniSantos,
em parceria com o Centro de Valorização da Vida
(CVV). Durante o mês do “Setembro Amarelo”,
diversas atividades, como roda de conversa,
música, dança, jogos rítmicos e caminhada

fizeram parte da programação em todos os campi
da UniSantos. A instituição iluminou com a cor
amarela as fachadas dos campi Dom Idílio José
Soares e Boqueirão, e o casarão da Sociedade
Visconde de São Leopoldo, mantenedora da
UniSantos e do Liceu Santista.

Outubro Rosa

Novembro Azul

No mês do Outubro Rosa, a comunidade
acadêmica esteve mobilizada em campanhas
de arrecadação de batons, lenços e doação de
cabelo, além da promoção de palestras sobre
a prevenção do câncer de mama. As fachadas
dos campi também foram iluminadas com a
cor rosa.

O curso de Enfermagem e a Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
promoveram ações de conscientização
nos campi para orientar sobre a
importância da prevenção do câncer de
próstata.

Programa
Integração Social
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O Programa Integração Social busca ampliar
o relacionamento entre os funcionários
administrativos e docentes, por meio de
passeios, visitas e confraternizações. Além de
conhecer locais diferentes e a cultura local,
há uma aproximação entre os representantes
de diferentes departamentos e setores.

RELACIONAMENTO E ENGAJAMENTO COM A SOCIEDADE

Colegiado de Conselheiros

O Colegiado de Conselheiros da UniSantos é formado por docentes e pesquisadores que têm o
compromisso de participar voluntariamente do processo de construção das políticas públicas. A
instituição está representada nos seguintes conselhos e comissões municipais:
• Associação Brasileira das Universidades
Comunitárias (ABRUC)
• Associação Nacional de Educação Católica do
Brasil (ANEC)
• Área de Proteção Ambiental da Marinha do Litoral
Centro
• Associação dos Amigos do Museu do Café
• Associação dos Professores de Direito Ambiental
do Brasil
• Câmara Setorial de Instituições de Ensino da
Associação Comercial de Santos
• Comissão de Avaliação CAPES Saúde Coletiva
• Comissão Especial de Petróleo e Gás Natural do
Estado de São Paulo
• Comissão Municipal de Aids
• Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil
• Comitê Externo da Comissão da Verdade “Prefeito
Esmeraldo Tarquínio”
• Comitê de Combate à Dengue
• Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada
Santista
• Conselho de Arquitetura e Urbanismo Regional
• Conselho de Engenharia e Agronomia Regional
• Conselho da Incubadora de Empresas de Santos
• Conselho da Juventude
• Conselho Curador do Centro de Excelência
Portuária
• Conselho de Administração do Parque Tecnológico
de Santos
• Conselho de Curadores do Museu de Arte Sacra
• Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos

• Conselho de Segurança Alimentar da Prefeitura
Municipal de São Vicente
• Conselho Municipal de Desenvolvimento
Econômico de Santos
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
de Santos
• Conselho Municipal de Educação de Santos
• Conselho Municipal de Esportes de Santos
• Conselho Municipal de Habitação
• Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
Tabaco, Álcool e outras Drogas de Santos
• Conselho Municipal de Saúde de Santos
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de Santos
• Conselho Municipal de Turismo de Santos
• Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência de Santos
• Conselho Técnico do Parque Tecnológico de
Santos
• Conselho do Departamento Regional de Saúde da
Baixada Santista IV
• Fórum Nacional de Coordenadores de Programa e
Saúde Coletiva de Pós-Graduação
• Fundação Arquivo e Memória de Santos
• Fundo Estadual de Recursos Hídricos
• Parque Estadual Xixová-Japuí
• Promotoria de Justiça Cível de Santos
• União Internacional para a Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais
• Coordenação Nacional do Programa PARFOR
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Conselho da nrg4SD

A UniSantos está representada no Conselho
de Consultores da Network of Regional
Governments for Sustainable Development
(nrg4SD), organização internacional com
sede em Bruxelas, que representa mais de
1500 governos subnacionais nos diversos

regimes internacionais ambientais. Do
Programa de Mestrado e Doutorado
em Direito e dos cursos de Direito e
Engenharia Ambiental, o professor doutor
Fernando Cardozo Fernandes Rei é o único
representante do Hemisfério Sul.

Conferência para a Paz

Estudante do Mestrado em Direito, Victor Augusto Mendes foi o único
representante da América do Sul a participar da Conferência Internacional
da Juventude para a Paz no Futuro - 2017, no Japão. Ele foi selecionado
pela Prefeitura de Santos para representar oficialmente a Cidade no evento
que integra a rede internacional Prefeitos pela Paz.

Programas Educação e Foco
e Educar na Diversidade
Os programas “Educar na Diversidade”
e “Educação em Foco” têm o objetivo de
ampliar conhecimentos e estimular o debate
sobre educação como direito fundamental,
que precisa ser garantido a todos, sem
qualquer distinção, promovendo a cidadania,
o respeito e a igualdade.

Grupo internacional
sobre recursos espaciais

Autoridade na área do Direito Espacial,
o professor doutor Olavo de Oliveira
Bittencourt Neto, do Programa de
Mestrado e Doutorado em Direito, é vicepresidente do Grupo de Trabalho da Haia
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sobre Governança de Recursos Espaciais –
“The Hague Space Resources Governance
Working Group”, cujo objetivo é identificar
e formular normas de governança aplicáveis
à exploração de recursos espaciais.

Restaurante-Escola Estação Bistrô

A UniSantos e a Prefeitura Municipal de
Santos renovaram, no dia 17 de agosto, o
contrato de funcionamento do restauranteescola Estação Bistrô, que funciona na
antiga Estação do Valongo, no Centro de
Santos. A parceria, que teve início em 2012,
já possibilitou a qualificação profissional e a
inserção no mercado de trabalho de dezenas
de jovens em situação de vulnerabilidade
social.
Além
do
gerenciamento,
a
Universidade é responsável pela formação
desses jovens por meio dos cursos de
Gastronomia e Nutrição.

Gastronomia na Merenda

Como forma de melhorar a qualidade nutricional da merenda escolar do município de
Itanhaém, na Região Metropolitana da Baixada Santista, a UniSantos, em parceria com a
Prefeitura e o Instituto de Pesca, proporcionou a inserção do pescado na alimentação das
crianças, com base nas receitas desenvolvidas pelos estudantes do curso de Gastronomia.

Projeto Autoria

Em parceria com a UniSantos, o Projeto
Autoria reuniu grandes nomes da literatura
nacional, entre os meses de maio e agosto.
Com objetivo de incentivar a cultura e

oferecer aos estudantes, docentes e
demais interessados, promoveu 240 horas
de atividades, entre palestras, oficinas e
debates.

Banco de
Medula Óssea
O Trote Solidário 2017 contou com a
mobilização de estudantes, docentes e
funcionários para o cadastro para o Banco
Nacional de Medula Óssea. No total, 584
amostras foram cadastradas na Universidade,
além da participação de voluntários
diretamente nos bancos de sangue dos
hospitais da região.
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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 estudantes do
curso de Psicologia, e de pós-graduação
em Psicopedagogia, desenvolvem os
projetos Plantão Psicológico e Terapia
Comunitária. As iniciativas são realizadas
em parceria com a Prefeitura de Santos,
Diocese de Santos, Missão Belém e
Associação de Promoção e Assistência
Estrela do Mar.

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.

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 estudantess, a creche foi
criada em 1974, por inciativa de senhoras
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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.

Controle de processos
e custo no Bom Prato

A UniSantos desenvolve o projeto de
extensão Bom Prato: controle de processos
e custo, cujo objetivo é identificar,
analisar e avaliar as necessidades de
controle operacional de três restaurantes
populares do município de Santos. Por
meio dele, aprimoram o conhecimento,
de forma interdisciplinar, estudantes
dos cursos de Administração, Nutrição,

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.

Núcleo de Assistência
a Refugiados e Migrantes
O Núcleo de Assistência a Refugiados e
Migrantes Forçados realiza ações visando
à proteção e à integração dos refugiados
e migrantes forçados, além de apoiar os
demais centros e entidades governamentais,
internacionais e sociedade civil que atuam
no atendimento e acolhida aos refugiados no

Brasil. O projeto é idealizado pela UniSantos,
em parceria com a Associação de Promoção
e Assistencial Social Estrela do Mar, com a
Cáritas da Arquidiocese de São Paulo, Missão
Paz, e Alto Comissariado da ONU para
Refugiados (ACNUR).
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Geek Festival
AT Games
Com a participação de 11 mil pessoas,
o Geek Festival AT Games Católica de
Santos, promovido pela UniSantos,
Sistema A Tribuna de Comunicação
e Moove Games , nos dias 23 e 24 de
setembro, reuniu atividades como o 1º
Torneio Oficial PES 2018, concurso de
cosplay , palestras com profissionais
especializados na área de Games e
exposição de videogames antigos.

Rede Nossa Santos Sustentável
Governança, Consumo Responsável, Educação para Sustentabilidade, Direito Humano
à Água e Saúde foram alguns dos temas discutidos, em 2017, durante os seminários da
Rede Nossa Santos Sustentável. De natureza suprapartidária (formada por instituições da
sociedade civil organizada), busca um processo permanente de atuação coletiva centrado
em objetivos programáticos, com a finalidade de contribuir para a conquista progressiva
do Desenvolvimento Sustentável da cidade de Santos.

Fórum Social da Baixada Santista
Com o objetivo de fortalecer a sociedade
civil para exigir transparência e exercer
o controle social junto à gestão pública
regional, foi realizado o Fórum Social da
Baixada Santista, nos dias 17, 18 e 19 de
novembro. Inspirado no Fórum Social
Mundial, o evento, organizado pelo Fórum
da Cidadania de Santos, com parceria da
UniSantos, instituições e grupos da Região
Metropolitana da Baixada Santista, contou
com mais de 50 atividades autogeridas,
palestras, debates, arte e cultura.
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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 estudantes,
autoridades da região, mídia, paróquias
da Diocese de Santos e escolas de Ensino
Médio.

Ouvidoria

Católica News

A Ouvidoria tem a atribuição de facilitar a
comunicação entre a comunidade acadêmica
(estudantes, docentes e administrativos),
a sociedade em geral e a Universidade.
De forma presencial e a distância, recebe
reivindicações, sugestões, críticas e elogios
relacionados à instituição, analisando-os e
encaminhando-os para possíveis soluções.

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

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.
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Portal UniSantos
Canal de relacionamento e serviços voltados
à comunidade acadêmica e o público em
geral, o Portal UniSantos (www.unisantos.br)
reúne informações sobre cursos, projetos,
pesquisas, publicações, biblioteca, negócios,
emprego, estágios, concursos internos,
intercâmbio e cultura, entre outros.
O Portal Internacional UniSantos (http://
en.unisantos.br), na Língua Inglesa, facilita a
comunicação da Universidade com o mundo
e estimula para realização de intercâmbios
com outras instituições.

Informativo NO PONTO!
Voltado
aos
funcionários
técnicoadministrativos e docentes, o NO PONTO!
aborda assuntos relevantes para os
trabalhadores. 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 manifestação de opiniões.

Programa Urbanidades

Programa Matéria Prima

Promover a reflexão e a comunicação sobre
os aspectos urbanos e as relações sociais,
por meio de entrevistas e reportagens com
pessoas da comunidade. Esse é o objetivo
do Programa Urbanidades, produzido por
estudantes dos cursos de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas,
exibido semanalmente pela TV UniSantos.

Programa veiculado pela TV UNISANTOS,
o Matéria Prima é uma revista audiovisual
televisiva,
totalmente
produzida
e
apresentada pelos estudantes do curso de
Jornalismo, sob acompanhamento e direção
dos professores de telejornalismo. A pauta
apresenta matérias sobre temas diversos,
como: saúde, literatura, tecnologia, cultura,
gastronomia, esporte e comportamento.
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FanPages Institucional 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 participam de intercâmbio
em diferentes instituições conveniadas com
a UniSantos. Imagens, dicas, informações
sobre os países visitados e os estudos são
compartilhadas e diminuem as distâncias
entre familiares e amigos.

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.
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DIMENSÃO AMBIENTAL

Observatório Socioespacial
da Baixada Santista

O Observatório Socioespacial da Baixada
Santista – Observa BS, do curso de
Arquitetura e Urbanismo, contribuiu para
que 61 famílias que vivem na Ilha Diana
conquistassem o Termo de Autorização de
Uso Sustentável (TAUS), que garante a posse
e a permanência de todos os moradores no
local. A iniciativa, a primeira na Baixada
Santista e segunda no Litoral do Estado de
São Paulo, envolveu 18 meses de trabalho
de pesquisadores, docentes e estudantes da
Universidade, técnicos da SPU, Prefeitura de
Santos, Instituto Pólis e Unifesp.

Projeto Cidadania Empreendedora

Com o apoio e parceria do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ) e da Prefeitura de Santos, a UniSantos desenvolve o Projeto Cidadania Empreendedora
na comunidade do bairro Caruara, em Santos. O objetivo é auxiliar a comunidade a
empreender solidariamente, com foco na sustentabilidade e ações ambientais. O projeto
integra as atividades da Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários da
Católica de Santos.
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Observatório
Litoral
Sustentável

Foto: Prefeitura de Itanhaém

Parceria com o Instituto Pólis, o
Observatório Litoral Sustentável garante
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.

Programa de Eficiência Energética
A Universidade Católica de Santos mantém
o Programa de Eficiência Energética, com
a troca das lâmpadas fluorescentes por
lâmpadas de LED. A ação integra uma série

de medidas que têm o objetivo de sensibilizar
a comunidade acadêmica sobre o consumo
sustentável.
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Projeto Ecolâmpadas

A UniSantos também investe 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.

Boleto Sustentável

Como parte do seu programa de
preservação ambiental, a UniSantos
disponibiliza o boleto eletrônico, estimulando
uma cultura sustentável, otimizando o
tempo e facilitando para o pagamento

direto pela internet. Além da praticidade,
o “boleto sustentável” gera benefícios a
toda sociedade e gradativamente reduz
os impactos da destruição dos recursos
ambientais.

Coleta Seletiva
Desde 2010, a Universidade Católica de
Santos mantém um programa de coleta
seletiva. Com o objetivo de despertar a
atenção do estudante 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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Usina de
energia

Desde 2008, a Católica de Santos investe
em uma usina de energia, com biodiesel b,
que é um combustível biodegradável derivado
de fontes renováveis. A operação ocorre de
segunda a sexta-feira, durante o chamado
“horário de pico” de consumo, das 18 às 21
horas, período em que a energia é 100%
gerada por ela.

Arrecadação
de Lacres

A UniSantos mantém a Campanha de
Arrecadação de Lacres, com Ecopontos para
recolhimento das peças que são doadas ao
Fundo Social de Solidariedade de Santos,
para a troca por cadeiras de rodas. Nas áreas
das cantinas, estão instalados os pontos de
arrecadação, feitos de garrafas pet.

Câmara de Mediação de
Conflitos Socioambientais,
Urbanísticos e Empresariais
Inédita no País, a Universidade Católica
de Santos instalou a Câmara de Mediação
de Conflitos Socioambientais, Urbanísticos
e Empresariais, a primeira câmara privada
de uma universidade credenciada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo. O objetivo é fomentar o diálogo,
a disseminação da cultura da paz, a
otimização da solução e prevenção dos
conflitos socioambientais, urbanísticos e
empresariais.
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ENSINO
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Cursos de Graduação
A Universidade Católica de Santos oferece cursos de Graduação em diferentes áreas do
conhecimento. Entre bacharelados, licenciaturas e superior de tecnologia, os cursos contam com
infraestrutura diferenciada e corpo docente altamente qualificado, formado por mestres e doutores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Direito
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção
Engenharia Portuária
Farmácia
Filosofia
Gastronomia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Educação a Distância

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

Enriquecimento Curricular

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

inteiramente grátis, uma disciplina de outro
curso para enriquecer o seu conhecimento
e aumentar o diferencial no mercado de
trabalho.
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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
Com excelentes avaliações da Capes/MEC, os cursos de Direito, Educação e Saúde Coletiva,
que integram os Programas de Mestrado, têm como objetivo básico aprofundar os conhecimentos
científicos e profissionais do aluno graduado e possibilitar o desenvolvimento de habilidades
para a pesquisa em área específica, e para a docência no ensino superior.

Doutorado

Pós-Doutorado

No âmbito do Doutorado, a Universidade oferece
os cursos de Direito, Educação e Saúde Coletiva,
os quais proporcionam formação científica ampla
e aprofundada, com ênfase no desenvolvimento
da capacidade de pesquisa e no aprimoramento
intelectual em diferentes ramos do saber. Esse
processo culmina com a elaboração de tese original,
fruto de pesquisa que resulte em contribuição
relevante para a respectiva área de conhecimento.

O Programa de Pós-Doutorado
estabelece estágios de pesquisa de
brasileiros ou estrangeiros que tenham
título de doutorado. Esses estágios são
desenvolvidos por tempo determinado
junto aos programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu da Universidade, sob a
supervisão permanente dos respectivos
quadros docentes.
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Pós-Graduação Lato Sensu
Direcionados às pessoas com formação superior que buscam aprimoramento técnicoprofissional em nível de especialização, a UniSantos oferece cursos nas áreas de Arquitetura e
Urbanismo, Comunicação, Educação, Engenharias, Negócios, Saúde e Tecnologia da Informação.
Além das disciplinas ministradas na Universidade, os estudantes de Pós-Graduação têm a
oportunidade de cursar dois módulos optativos: o Internacional e o Pedagógico. Vinculado
ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, o Módulo Formação Docente é
desenvolvido sob a supervisão dos docentes pesquisadores que atuam no programa.

Programa de Iniciação
à Vida Acadêmica

Inédito na região, o Programa de
Iniciação à Vida Acadêmica (PIVA)
representa um rito de passagem para o
aluno 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
EM
2017
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dos estudos, além de proporcionar maior
integração entre os novos estudantes.
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.

estudantes participaram ao longo do ano
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INTERNACIONALIZAÇÃO

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 entre todos os participantes de um determinado período.
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Centro
de Línguas

estudantes e docentes participaram
de intercâmbio internacional

O Centro de Línguas da UniSantos
oferece
cursos
regulares
e
instrumentais para fins acadêmicos.
Sob a responsabilidade de docentes
especializados, eles são voltados a
estudantes, funcionários administrativos
e docentes. São oferecidos cursos de
Inglês, Espanhol, Francês, Latim, Libras
e Português para Estrangeiros.
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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.

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, permitindose 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-científicos

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 estudantes 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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PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Plano Nacional de
Formação de Professores
Única instituição de Santos
a ser escolhida pelo Ministério
da Educação para participar do
Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica
(Parfor), a UniSantos mantém desde
2010 turmas de docentes da rede
pública, garantindo a formação no
curso de Pedagogia.

Programa Mestre Aluno
Convênio entre a UniSantos e a Prefeitura
Municipal de Santos, o Programa Mestre
Aluno possibilita que os servidores públicos
lotados na Secretaria de Educação cursem

gratuitamente Mestrado ou Doutorado
em Educação, contribuindo assim para
a melhoria da qualidade do ensino na
educação básica.

Programa de Iniciação à Docência

O Programa Institucional de Iniciação
à Docência (PIBID), parceria entre a
Universidade Católica de Santos, Ministério da
Educação e Prefeitura Municipal de Santos,
contribui para a valorização do magistério
inserindo os estudantes dos cursos de
licenciatura no cotidiano de escolas da rede
pública de educação.
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VISITAS TÉCNICAS E SEMANAS ACADÊMICAS
Estudos e atividades de campo
Com o objetivo de proporcionar uma formação diferenciada e em sintonia com o mercado de
trabalho, as visitas técnicas e atividades de campo integram o planejamento dos cursos. Elas
contribuem para novos conhecimentos e vivências práticas com profissionais de diferentes áreas.

Vale Fertilizantes

Museu da Imigração do Estado de São Paulo

São Bento do Sapucaí

Restaurante Itapura

Brasil Terminais Portuários

Memorial Necrópole Ecumênica
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Jornadas e semanas acadêmicas

Reconhecidas por conta das temáticas de interesse público, as jornadas e semanas acadêmicas
reúnem profissionais de diferentes áreas do conhecimento, pesquisadores, docentes e estudantes.
Elas proporcionam diálogo e reflexão sobre temas atuais de interesse local e global, e contribuem
para o ensino-aprendizagem.

XVII Jornada Anti-Stress

44ª Semana de Psicologia

XII Jornada de Iniciação
Científica e Tecnológica

II Encontro Paulista de
Engenharia de Produção

I Congresso Multidisciplinar de Saúde da Baixada Santista
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VII Jornada de Comunicação

3ª Semana Som e Ritmo

VI Semana de Relações
Internacionais

VIII Seminário Nacional da
Cátedra Sérgio Vieira de Mello

Jornada de Engenharia,
Geofísica e Ciências Ambientais

VI Festival Sociologia e Música

VII Jornada de Ciências Sociais Aplicadas

VIII PetroQuiz

LXIV Semana Jurídica
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PESQUISA
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Instituto de Pesquisa
Científicas e Tecnológicas
Com uma infraestrutura diferenciada e
que integra as instalações da Fundação
Parque Tecnológico de Santos, o Instituto de
Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci)
é responsável pelo registro, monitoramento
e divulgação de pesquisas científicas,
prestação de serviços a instituições públicas
e privadas, e intercâmbio com instituições de
pesquisa e tecnologia no Brasil e no exterior.
Para auxiliar na elaboração, planejamento
e execução da política de pesquisa, o
Ipeci conta com o Conselho Científico e
Tecnológico e os comitês científicos de Área.
Ele mantém todos os grupos de pesquisa

vinculados, é responsável por acordos
científicos de cooperação, organiza eventos
científicos e administra os programas de
educação científica para a Graduação e
para o Ensino Médio.
Em 2017, a diretora do Ipeci, a professora
doutora Adriana Florentino de Souza, foi
eleita vice-presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista, órgão
colegiado da gestão de recursos hídricos da
região. No ano anterior, a pesquisadora foi
nomeada coordenadora da equipe técnica
do Conselho Técnico da Fundação Parque
Tecnológico de Santos.

Conselho Científico e Tecnológico

O Conselho Científico e Tecnológico assessora a direção do Ipeci, auxiliando na
elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa. Monitora e auxilia os órgãos
e instituições de pesquisa da Universidade, registrando e acompanhando as atividades
na área.

Comitês Científicos de Área

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

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

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

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.
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PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

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. Por meio de aprendizagem

de técnicas e métodos de investigação, é
voltado para os estudantes dos cursos de
Graduação, que recebem bolsas de estudos,
inclusive com fomento do CNPq e FAPESP.

Iniciação Científica
para o Ensino Médio
O Programa de Bolsas de Iniciação
Científica para o Ensino Médio é voltada para
estudantes das instituições conveniadas.
Eles recebem bolsas de estudos, inclusive
com fomento do CNPq. Tem o objetivo de

despertar a vocação científica, por meio
de atividades de pesquisa ou tecnológicas,
orientadas por professores pesquisadores da
Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu
da UniSantos.

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 estudantes
recebem bolsas de estudos, inclusive com
fomento do CNPq e FUNTEL.
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Programa Caça Talentos

O Programa 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 Tecnológica, e sigam nos estudos em nível de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado).

Doutorado Sanduíche

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

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. Como estímulo, incentiva e apoia diversos
grupos de pesquisa.
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107 Artigos publicados em periódicos especializados
82 Livros ou capítulos de livros
36 Resumos apresentados em congressos

• Astropolítica: Direito e Política Espacial

• Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Saúde

• Biotecnologia

• Grupo Interdisciplinar em Estudos Linguisticos

• Conjuntura Econômica da Baixada Santista

• Habitação Social em Santos

• Currículo e Formação de Professores: Diálogo,
Conhecimento e Justiça Social

• Imageamento Digital em Ecologia

• Direito Ambiental das Cidades

• Instituições de Ensino: Políticas e
Práticas Pedagógicas

• Direito Econômico Internacional e Meio
Ambiente (Deima)

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

• Direito Marítimo, Portos e Zona Costeira

• Laboratório de Criptografia

• Direitos Humanos e Vulnerabilidades

• Laboratório de Engenharia Geofísica

• Educação, Sociedade e História

• Laboratório de Informação, Arquivo e
Memória da Educação (Liame)

• Energia e Meio Ambiente
• Formação de Sujeitos: História,
Cultura e Sociedade
• Governança Global e Regimes Internacionais
• Grupo de Análise de Conjuntura Internacional
• Grupo de Avaliação de Exposição
e Risco Ambiental
• Grupo de Estudos da Assistência à Saúde
Mental da Baixada Santista
• Grupo de Estudo dos Agravos e Doenças
Relacionados ao Trabalho

• Laboratória de Sustentabilidade
• Laboratório de Projetos de Circuitos Integrados
Analógicos e Digitais (Lpciad)
• Mediação para Solução de Conflitos
Socioambientais
• Música Nova e Educação Musical
• Nanobiotecnologia
• Observatório de Formação de Profissionais da
Educação: Pesquisa - Formação
• Observatório Socioespacial da Baixada Santista

• Grupo de Estudos Interdisciplinar Sobre Saúde
e Sexualidade na Perspectiva do Quadro da
Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos

• Políticas Públicas em Educação: Trabalho
e Formação

• Grupo de Pesquisa Comunicação e Cidadania

• Psicologia e Políticas Públicas

• 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
• Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários

• Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação
• Regimes e Tutelas Constitucionais,
Ambientais e Internacionais
• Registro Plástico e Audiovisual e
Representações em Arquitetura e Urbanismo
• Restauro de Patrimônio Arquitetônico
e Urbanístico
• Superestúdio Transdisciplinar
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CÁTEDRAS E ORGANIZAÇÕES

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.

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.
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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.

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 estudantes do
curso de Engenharia de Petróleo e membros do organismo internacional (conta com mais de 29
mil associados em 136 países).

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 dois anos 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.
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JORNADAS E MOSTRAS DE PESQUISA

VII Semana de Ciência,
Tecnologia e Inovação
Estudantes, pesquisadores, docentes,
especialistas e profissionais de diferentes
áreas participaram, entre os dias 23 e 27 de
outubro, da VII Semana de Ciência, Tecnologia
e Inovação da UniSantos, que integrou a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
2017, promovida pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com
o tema central “A Matemática está em Tudo”,
o evento reuniu XII Jornada de Iniciação
Científica e Tecnológica, a Jornada de
Engenharia Geofísica e Ciências Ambientais,
a IV Semana de Engenharia de Petróleo PetroSantos e o Campeonato League Of
Legends Católica de Santos.

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

XII Jornada de Iniciação
Científica e Tecnológica
Com o objetivo de fomentar, ampliar e
discutir os projetos de iniciação científica e
tecnológica, a XII Jornada de Iniciação Científica
e Tecnológica contou com a apresentação e
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premiação dos trabalhos que foram destaques
nas seguintes áreas: Ciências Biológicas e da
Saúde; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias;
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

VI Jornada de Iniciação Científica e II
Mostra Científica para o Ensino Médio
O objetivo é inspirar novos talentos e
divulgar as pesquisas desenvolvidas nas
escolas conveniadas com a UniSantos,
por meio do Programa de Educação
Científica para o Ensino Médio. Foram
apresentados trabalhos por meio de banners
e comunicações, sendo que 10 foram
selecionados pelos avaliadores e premiados.
Os eventos contaram com incentivo do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
por intermédio do CNPq e da Secretaria de
Ciência e Tecnologia para Inclusão Social.

I Encontro do
Estudante
Pesquisador
O evento apresentou as experiências de
estudantes que participaram dos primeiros
ciclos do Programa Estudante Pesquisador da
UniSantos junto aos grupos de pesquisas.

II Fórum de Economia Solidária
Com o objetivo de promover a capacitação
das organizações associativas e apoiar
diferentes formas de cooperação, além
de prestar assessoria a empreendimentos

de economia solidária, a Incubadora de
Empreendimentos Econômicos e Solidários
organizou, no dia 14 de junho, o II Fórum de
Economia Solidária.
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EXTENSÃO
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SERVIÇOS À COMUNIDADE

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).

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.

Juizado Especial Cível

Com serviços de conciliação e mediação (o primeiro da região), campo de estágio para os estudantes
de Direito, o Juizado Especial Cível da UniSantos envolve casos relacionados às áreas de consumo,
acidente de trânsito, conflitos de vizinhança e cobranças de valores, com valor das causas limitado
a até 20 salários mínimos. O atendimento, gratuito, é feito a partir de uma triagem. Se não houver
impedimento, é marcada a primeira audiência.
Primeira universidade católica a implantar o Juizado Especial Cível no Estado de São Paulo, em
parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, a UniSantos, por meio da Faculdade de Direito, mantém,
desde 2001, a terceira unidade descentralizada do Juizado Especial Cível da Comarca de Santos.

Núcleo Especial Criminal

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

como perturbação de sossego, ameaça,
lesões leves e acidente de trânsito, com
foco na agilidade do atendimento em
defesa dos direitos do cidadão. Atuam nos
serviços, o pessoal técnico da Delegacia
Seccional, docentes e estudantes da
Faculdade de Direito.
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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 Faculdade, os acadêmicos,
supervisionados pelos professores, atendem
à população na busca de solução para
casos relacionados à família (pensão
alimentícia, separação e paternidade). São
realizados orientação jurídica, ajuizamento e
acompanhamento de processos.

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.

Programa Justiça Restaurativa
A UniSantos é parceira do Programa
Justiça Restaurativa na formação de
multiplicadores e facilitadores que já atuam
em seus espaços de trabalho, inicialmente
em nove escolas do Município de Santos. A
iniciativa é das secretarias de Educação e de
Defesa da Cidadania, com a participação de
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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.

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. Mais de 150 contribuintes
foram beneficiados pela ação voltada para
pessoas que tiveram renda familiar, anual,

de até R$ 50 mil, ou patrimônio no limite de
R$ 350 mil. O serviço, totalmente gratuito,
foi realizado pelos estudantes do curso de
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas
e Administração, sob a supervisão de
docentes.

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.

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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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.

CIM UniSantos

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 estudantes 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 ao uso racional
de medicamentos.

Centro de Soluções de Conflitos
Socioambientais e Urbanístico
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.

Clínica de Psicologia

Referência no tratamento da saúde mental,
a Clínica de Psicologia é campo de estágio aos
estudantes do curso de Psicologia, supervisionados
por professores psicólogos. Também é
oportunidade para o exercício profissional de
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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.

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.

Aprendizado na
Brinquedoteca e
Midiateca

A Brinquedoteca e Midiateca “Profa. Júlia
Sérgio” recebe alunos das escolas públicas
do município de Santos, com o objetivo de
contribuir para o aprendizado. Com os espaços
Historiando, Formação, 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.

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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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 de áreas diversas 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.

Implementação de
políticas de prevenção

Reunindo profissionais da Região Metropolitana da Baixada Santista, que atuam na
área de políticas públicas, foi realizado, no dia 5 de dezembro, o seminário “Políticas
Públicas: Redução de Danos na Baixada Santista”. O evento foi promovido pelo curso
de Psicologia da UniSantos em parceria com a ONG Associação de Desenvolvimento
Econômico e Social às Famílias (ADESAF).

76

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 estudantes e docentes do curso de
Arquitetura e Urbanismo. O laboratório é
referência no atendimento à população na
Região Metropolitana da Baixada Santista.

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.

Programa de Orientação Vocacional
Com o objetivo de auxiliar os estudantes
de Ensino Médio a conhecerem as suas
aptidões e, consequentemente, contribuir
para a escolha profissional, o curso de
Psicologia promoveu, nos meses de
setembro e outubro, mais uma edição do

Programa de Orientação Vocacional.
Orientados pelos estudantes do 8º semestre
do curso, sob a supervisão de docentes, os
participantes realizaram diversas atividades
e dinâmicas de autoconhecimento e
interação.
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Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda

Campo de estágio e capacitação para
estudantes do curso de Publicidade e
Propaganda, a Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda atende clientes
internos e externos oferecendo vivência
profissional e treinamento técnico. Produz

peças de divulgação para eventos acadêmicos
e científicos, incluindo responsabilidade social
e campanhas de conscientização. Conta com a
participação de alunos-bolsistas e voluntários,
sob a supervisão de professores e profissionais
da área.

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 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
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de Relações Públicas, espaço para estágio
acadêmico e participação voluntária de
estudantes do curso de Relações Públicas, que
praticam os princípios de Relações Públicas
Comunitárias e para o Terceiro Setor, sob a
orientação e supervisão de docentes.

Liga em Saúde
dos Idosos

A Liga Acadêmica em Saúde dos
Idosos possibilita ao discente aprimorar
conhecimentos semiológicos e terapêuticos;
e ações de promoção à Saúde do Idoso, por
meio das vivências e das peculiaridades de
conduta do idoso, unindo teoria e prática em
Instituição de Longa Permanência, Centros
de Convivência e em Eventos Comunitários
(vacinação e semana do idoso).

Liga de Primeiros Socorros

A Liga Acadêmica em Primeiros Socorros
possibilita ao discente participar de
programa de extensão com o propósito
de ampliar a diversidade das habilidades
e
competências
desenvolvidas.
As
oportunidades advindas da participação

na liga proporcionam aplicabilidade real e
desenvolvem o senso de profissionalismo.
Entre as principais atividades estão:
Programas Educativos, Campanhas e
Atendimento à Comunidade, com foco em
Primeiros Socorros.

Liga da
Tuberculose

Fortalecer o conhecimento da doença
na região da Baixada Santista e promover
uma maior mobilização em torno dos
assuntos estão entre os objetivos da Liga
de Tuberculose da UniSantos, formada
por estudantes do curso de Enfermagem.
Primeira no Estado de São Paulo e segunda
no Brasil, foi criada com incentivo da
instituição e do Fundo Global de Combate
à Tuberculose.
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Feira 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 Feira de
Profissões Itinerantes, que visita escolas dos
nove municípios da Baixada Santista, levando
informações sobre cursos de diversas áreas
do conhecimento.

Índice do Custo da Cesta Básica

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

Tradução e Interpretação
Os estudantes do curso de Tradução
e Interpretação têm a oportunidade de
aplicar todo o conhecimento na prática,
em diferentes áreas e meios de atuação.
Tradução de livros, documentos técnicos e
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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.

EVENTOS

I Mostra Editorial
Leopoldianum
Em comemoração aos 30 anos de existência
e aos 43 anos do lançamento da primeira
revista de estudos e comunicações, a Editora
Universitária Leopoldianum realizou nos
dias 16 e 17 de agosto a I Mostra Editorial
e a apresentação das suas mais recentes
publicações.

I Congresso Multidisciplinar de
Saúde da Baixada Santista

“Diálogos Intersetoriais da Saúde:
A Universidade Sem Muros para a
Sociedade”. Este foi o tema do I Congresso
Multidisciplinar de Saúde da Baixada
Santista 2017, promovido pela UniSantos,
entre os dias 2 e 4 de outubro. O evento

reuniu especialistas, pesquisadores e
profissionais da saúde que apresentaram
pesquisas e discutiram temas, como: Riscos
ambientais; Migração; Poluição do ar;
Doenças Infectocontagiosas; Mortalidade
Materna Infantil.

100 anos da
Revolução Russa

O processo de
criação literária

Com o propósito de promover uma
reflexão sobre um dos principais
processos revolucionários do mundo,
o curso de História promoveu, de 16 a
20 de outubro, a exposição “100 anos
da Revolução Russa”, além de palestras
sobre o tema.

Com o intuito de discutir sobre o processo
de criação literária, os estudantes dos
cursos de Letras e Tradução receberam,
no dia 18 de maio, a visita do escritor,
cineasta, roteirista, jornalista e colunista,
José Roberto Torero.
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Projetos arquitetônicos
na área cultural

Com o objetivo de proporcionar o
aprendizado e a troca de ideias entre os
estudantes de diferentes semestres, o curso
de Arquitetura e Urbanismo promoveu, no dia
30 de agosto, a apresentação das maquetes

do Trabalho de Graduação Inicial (TGI). Por
meio do desenvolvimento de projetos, eles
elaboraram propostas de construção de
um anexo ao prédio do tradicional Teatro
Municipal de Santos.

Dia do
Nutricionista

Feira de Saúde
de Enfermagem

Em
comemoração
ao
Dia
do
Nutricionista, o curso de Nutrição da
UniSantos realizou, no dia 1º de setembro,
um ciclo de palestras com o tema central
“Alimentação Saudável X Emagrecimento”.
Promovido pela Atlética do curso, o evento
contou com a presença de pesquisadores,
docentes e estudantes da área.
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Em comemoração ao Dia Mundial do
Enfermeiro, o curso de Enfermagem
realizou, no dia 12 de maio, Feira de Saúde
voltada ao atendimento dos familiares dos
estudantes. Eles colocaram o conhecimento
em prática ao realizar serviços como
aferição de pressão arterial, verificação de
peso e altura, orientação sobre higiene e
procedimentos de emergências.

I Disputa Regional de Oratória

Com o intuito de promover a integração entre os futuros advogados da região e estimular
o poder da oratória, a Faculdade de Direito realizou, em agosto, a I Disputa Regional de
Oratória. Promovida pelo Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão, ela fez parte da LXIV
Semana Jurídica.

Atuação profissional do biólogo
Em comemoração ao dia do Biólogo, o
curso de Ciências Biológicas promoveu, no
dia 1º de setembro, uma série de palestras
sobre as áreas de atuação do profissional
de Biologia. O evento reuniu estudantes

formados pela instituição e que atuam em
diferentes segmentos da área da Biologia,
como saúde, meio ambiente, educação,
biotecnologia e desenvolvimento de novas
tecnologias.

2º Game League of Legends

Febre entre os amantes dos jogos eletrônicos, o 2º Game League of Legends, no dia
27 de outubro, mobilizou mais uma vez os estudantes da UniSantos. Nesta segunda
edição, o evento contou com a participação de 128 competidores, divididos em 32
equipes. A grande vencedora foi a equipe “União Baixada”, seguida da “Amigos do
Rezende” e “SKYZRED”.
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Mestrado em Psicologia
e Políticas Públicas

Em cerimônia realizada na noite do
dia 20 de setembro, a UniSantos instalou
o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Psicologia e Políticas Públicas.
Inédito no Brasil, o Mestrado Profissional

nesta área veio somar-se aos demais
programas acadêmicos (Direito, Educação
e Saúde Coletiva), e representou mais
uma etapa dos investimentos em pesquisa
da Universidade.

Oficina de Cozinha Regional

Representantes das escolas de Ensino Médio conveniadas com a UniSantos
participaram da Oficina de Cozinha Regional, no dia 28 de junho, no Laboratório
de Gastronomia e Nutrição. Com produtos nativos da Mata Atlântica, os docentes
colocaram a “mão na massa” e produziram cuscuz de palmito e pudim de tapioca com
coulis de frutas vermelhas.

Aula prática para o Ensino Médio

Estudantes do 3º ano do Ensino
Médio do Colégio Coração de Maria
tiveram aulas, no dia 27 de outubro, no
Laboratório de Química Analítica e no
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Laboratório de Processos Biotecnológicos
e Sustentabilidade, com pesquisadores
da UniSantos e docentes da própria
escola.

Rede das Instituições
Comunitárias Paulistas

A UniSantos foi sede da Reunião da
Rede das Instituições Comunitárias
Paulistas, filiadas à Associação Brasileira
das
Universidades
Comunitárias
(ABRUC), no dia 4 de outubro. O
objetivo foi compartilhar as ações e
projetos desenvolvidos e estabelecer um
calendário de atividades que envolvam
as áreas de comunicação e marketing
das instituições.

“Organização Criminosa e Corrupção
no Estado Democrático de Direito”

“É fundamental tratar sobre essas
questões dentro da Universidade. Devemos
cada vez mais cedo discutir a respeito
desses assuntos”. Assim, o desembargador,
professor doutor Guilherme de Souza
Nucci, lembrou da importância de debater

Direito Humano
à água potável

“Direito Humano à água potável e ao
saneamento básico ” foi o tema da palestra
ministrada
pela
professora
doutora
Maria Luiza Machado Granziera, no dia
5 de junho. Promovida pelo Instituto de
Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci)
da UniSantos, a atividade atendeu ao
chamado da ONU para a temática do Dia
Mundial do Meio Ambiente, que teve como
tema “Conectando pessoas à Natureza”.

as ações de corrupção no País. Ele esteve,
no dia 9 de agosto, na Faculdade de
Direito e realizou palestra que marcou
o início das comemorações pelo Mês
Jurídico, promovido pelo Centro Acadêmico
“Alexandre de Gusmão”.

MP 759
em Debate

Organizada
pelo
Observatório
Socioespacial da Baixada Santista, do
curso de Arquitetura e Urbanismo, a
mesa-redonda “MP 759 em Debate Regularização Fundiária e Direito à
Cidade”, realizada no dia 19 de maio,
contou com a participação de estudiosos
da área, docentes e estudantes.
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Projeto Creators Summit
A criação e produção audiovisual para web ganhou uma nova dimensão institucional,
com o início do projeto Creators Summit , que envolveu estudantes e docentes na
geração de conteúdo para o canal da UniSantos no YouTube. O start foi dado, entre 3
e 7 de abril, quando ocorreu um megaevento que reuniu oito youtubers especializados
em linguagem própria para mídias digitais.

Espectro Autista na Escola

O curso de Psicologia da UniSantos
e o Gadi/Diagnóstico & Intervenção
promoveram o Fórum sobre a “Inclusão:
Espectro Autista na Escola”, no dia 8

de abril. O objetivo foi disseminar o
conhecimento sobre as características
dos transtornos do espectro autista para
identificação precoce dessa condição.

Seminário nacional e conferência

Mais de 100 pesquisadores, docentes
e estudantes participaram do VIII
Seminário Nacional e da II Conferência
Latino-Americana da Cátedra Sérgio
Vieira de Mello (CVM), realizados no
Campus Dom Idílio José Soares, entre 13
e 15 de setembro. O evento marcou os
10 anos da CVM UniSantos, os 20 anos
da Lei Brasileira de Refúgio e os 50 anos
do Protocolo relativo ao Estatuto dos
Refugiados.
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Oficina de
alimentação
saudável

Pizza de muçarela com massa feita à
base de corante natural de beterraba e
cookies com castanhas e frutas secas.
Estas foram as receitas preparadas por
estudantes do Ensino Médio, do Colégio
Coração de Maria, no dia 20 de março, no
Laboratório de Gastronomia e Nutrição.
Eles foram orientados por docentes e
estudantes do curso de Nutrição da
UniSantos.

A Escola do Século XXI

Com o objetivo de debater sobre o papel da escola na atualidade, a UniSantos realizou,
no dia 24 de novembro, a palestra “O Papel da Escola no Século XXI em uma Perspectiva
Democrática”, como parte do Programa Educação em Foco. O evento contou com a
presença de estudantes, pesquisadores e profissionais da área da Educação.

Intervenções
espaciais
tridimensionais

Explorar a criatividade para promover
intervenções artísticas nas instalações
do campus Boqueirão. Esse foi o desafio
proposto para os estudantes do curso de
Arquitetura e Urbanismo. Divididos em 17
grupos, os futuros arquitetos ocuparam,
no dia 30 de novembro, recantos e
espaços com intervenções espaciais
tridimensionais.
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Diversidades na Língua Portuguesa

Com o objetivo de apresentar expressões,
palavras e termos originários do Latim e de
outras culturas que se tornaram comuns
no vocabulário da Língua Portuguesa,
estudantes do 4º semestre do curso de
Letras da UniSantos produziram, de 23 a
27 de novembro, a mostra de trabalhos
“Diversidades na Língua Portuguesa”,
como parte das atividades da disciplina
Língua Latina: Origens e História da
Língua Portuguesa II.

Profissões e empreendedorismo
Estudantes do 2º ao 4º ano da
Escola Pixote e Evoluir, estiveram no
restaurante-escola Estação Bistrô, no
dia 16 de agosto. A visita fez parte da
programação do projeto “Profissões e
Empreendedorismo”, que visa apresentar
às crianças diferentes áreas de atuação
profissional.

Curso de Brinquedista da ABBri
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Em parceria com a Rede Sementeira, a
UniSantos recebeu, no dia 8 de abril, 30
estudantes do curso de Brinquedista da
Associação Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri), com o objetivo de capacitar e
proporcionar uma experiência prática
na Brinquedoteca e Midiateca “Profª
Júlia Sérgio”. Espaço de formação para
estudantes do curso de Pedagogia e
extensão à comunidade, a brinquedoteca
da Católica de Santos foi referência para
a formação dos estudantes.

Reunião pedagógica da
Aristóteles Ferreira
Docentes-pesquisadores das áreas de
Engenharia Elétrica, Civil, Computação,
Petróleo, Educação e Comunicação realizaram
oficinas para mais de 80 professores da ETEC
Aristóteles Ferreira, no dia 2 de fevereiro. A
“Reunião Pedagógica - Ano Letivo 2017” da
escola teve início na UniSantos com uma
palestra sobre Motivação, seguida de atividades
relacionadas a temas como: inteligência
artificial; o desafio de ser professor; cerimonial
e protocolo; sistemas de produção submarina
de petróleo; ultra alta frequência; e concreto materiais constituintes.

Arquitetura moderna em pauta

Promover o debate entre estudantes
e profissionais sobre diversos temas
pertinentes à arquitetura moderna. Foi
com esse objetivo que o Laboratório de
Habitação e Assentamentos Humanos
(HabitaFAUS) realizou a série “Conversas
com Estudantes”. No dia 18 de setembro,

participaram as arquitetas, professoras
doutoras Ana Luiza de Souza Nobre e Pilar
Pinchart. Em 9 de outubro, participação
das arquitetas, professoras doutoras
Giselle Beiguelman (USP) e Ruth Verde
Zein (Universidad Nacional de San Juan –
Argentina).

Simulação da
Assembleia
da ONU

Estudantes de Relações Internacionais
e de Direito desenvolveram atividade
integrada com alunos do Ensino
Médio do Colégio Objetivo da Baixada
Santista. A Simulação da Assembleia da
Organização das Nações Unidas (ONU)
foi coordenada pelo Laboratório de
Relações Internacionais (LARI).
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Testes de geologia na praia
Estudantes e docentes dos cursos de
Engenharia de Petróleo e Engenharia
Ambiental, pesquisadores do Laboratório
de Geofísica Aplicada à Exploração de
Petróleo, do Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas (IPECI) da
UniSantos, estiveram na praia do José
Menino, em Santos, no dia 6 de outubro,
para a realização de ensaios nas áreas da
geofísica forense e ambiental. Utilizando
a tecnologia Ground Penetrating Radar
(GeoRadar),
eles
captaram
dados
geológicos da faixa de areia e em sítio
controlado de geofísica forense, com
vistas à pesquisa sobre a disponibilidade
hídrica na região.

II Encontro Paulista de
Engenharia de Produção
Com o intuito de debater sobre as
principais tendências da Engenharia de
Produção e promover o contato entre
docentes, estudantes e profissionais da
área, a UniSantos e a Sociedade Paulista

de Engenharia de Produção realizaram,
nos dias 1 e 2 de setembro, o II Encontro
Paulista de Engenharia de Produção,
com a participação de pesquisadores,
profissionais e estudantes.

VI Festival Sociologia e Música
A VI edição do Festival Sociologia e
Música “Prof. Cláudio José dos Santos”
aconteceu, no dia 20 de outubro, como
parte da 3ª Semana Som e Ritmo, do curso
de Licenciatura em Música. Inspirados
nas reflexões surgidas durante as aulas
de Sociologia, os estudantes de Música
apresentaram composições a partir do
tema central “No Lugar do Outro”.
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Católica TRENDS –
Feira de Profissões

Com quase 2 mil participantes, a
Católica TRENDS - Feira de Profissões foi a oportunidade para os estudantes do
Ensino Médio eliminarem dúvidas sobre
a carreira profissional e vivenciarem

experiências em diferentes áreas do
conhecimento. No dia 28 de agosto, eles
contaram com mais de 50 oficinas, plantão
de dúvidas sobre o vestibular, dicas, shows
musicais e sorteios de brindes.

Oficina com chefs de cozinha

Estudantes de Gastronomia e Nutrição participaram, no dia 25 de setembro, de uma
oficina com os renomados chefs de cozinha, Luzyara Pivato (Ibis Hotel), Adriano Cucato
(Novotel Santos) e Rodolfo Rosa (Sofitel Jequitimar). No Laboratório de Gastronomia e
Nutrição da UniSantos, eles conheceram novas técnicas e produziram diferentes pratos.

Visita técnica da
Escola Ordem e
Progresso

Estudantes do 2º e 3º anos do Ensino
Médio da Escola Ordem e Progresso
participaram de visita técnica na
UniSantos, no dia 14 de novembro. Sob
a orientação de técnicos e pesquisadores,
eles conheceram espaços diferenciados,
como laboratórios, salas de estudo e
biblioteca, e participaram de um batepapo com coordenadores de curso.
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XVII Jornada
Anti-Stress

Apresentações musicais, Karaokê,
yoga, meditação, aula de dança, espaço
de beleza e até sala de relaxamento
fizeram parte da programação da XVII
Jornada Anti-Stress, no dia 5 de maio.
Organizado pelos estudantes dos 7º
semestre do curso de Psicologia, o
evento, realizado nos períodos da manhã
e da noite, proporcionou momentos de
integração e lazer.

Visita técnica da
Escola Zulmira Lambert

Estudantes do Ensino Médio da Escola
Zulmira de Almeida Lambert, de São
Vicente, participaram de visita técnica na
UniSantos, nos dias 24 e 31 de maio. Eles
conheceram espaços, como os laboratórios

de Química, Zoologia e Enfermagem,
além dos estúdios de Rádio e TV. Também
puderam tirar dúvidas sobre profissões,
durante bate-papo com os coordenadores
de curso.

Direito Econômico Internacional
e Meio Ambiente

A UniSantos realizou, no dia 21 de setembro, o Encontro de Direito Econômico
Internacional e Meio Ambiente, que teve como objetivo divulgar a produção científica
acadêmica e institucional, além de promover o lançamento do e-book International
Economic Law and the Environment: Promoting Sustainable Development on Local ,
Regional, National and Global Contexts ( DEIMA Working Paper ), que tem o selo da
Editora Universitária Leopoldianum.
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Os refugiados da Síria e a guerra civil

Com o objetivo de debater a situação dos
refugiados da Síria e da guerra civil que afeta
o país, o curso de Relação Internacionais
promoveu, no dia 11 de maio, palestra

com o arqueólogo sírio Ahmed Serieh. No
Brasil desde 2008, ele comentou sobre os
problemas e estratégias utilizadas pelos
refugiados para sair do país.

Políticas de formação
de professores

“A Educação da Infância e a Formação de Professores no Âmbito das Políticas Públicas”
foi o tema de encontro, no dia 31 de outubro, em mais uma edição do Programa Educação
em Foco. Foram debatidos os avanços das políticas de formação de professores que
atuam na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.

Competição Pontes de Macarrão
A tradicional competição de Pontes
de Macarrão, promovida pelos cursos
de Engenharia, ocorreu no dia 27 de
novembro. Com o objetivo de testar
cálculos para a capacidade de suporte de
carga máxima, a competição tem início
com uma carga de 2 quilos, que depois
de suportada, a cada 5 segundos são
somadas novas cargas. Como parte da
atividade, os estudantes doam pacotes de
macarrão que são entregues a entidades
sociais.

93

Gastronomia e Nutrição recebem
estudantes do Ensino Médio

Com o intuito de esclarecer dúvidas sobre as áreas e apresentar o cenário das
profissões, os cursos de Gastronomia e Nutrição receberam, no dia 5 de maio,
estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Reverendo Augusto Paes de Ávila, de
Praia Grande.

Debate sobre as reformas
Trabalhista e da Previdência

A UniSantos promoveu, nos dias 3, 4, 10, e 15 de maio, mesas-redondas para
refletir sobre os riscos e incertezas, representados pelas reformas Trabalhista e da
Previdência. O evento contou com a participação de especialistas nas áreas do Direito
Trabalhista e Previdenciário, da comunidade acadêmica e do público em geral.
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RP o Destaque
é você

Com o objetivo de aproximar o estudante
do mercado de trabalho, o curso de
Relações Públicas promoveu a 17ª edição
do “RP: O Destaque é você”, no dia 15
de maio, com a participação dos relaçõespúblicas formados pela UniSantos, a
proprietária da Kawan Eventos, Karla
Moura, e o gerente de marketing da CPTM,
Sérgio de Carvalho Júnior.

O pensamento de Paulo Freire

Como parte do “Programa Educação em Foco”, a coordenadora da Rede Freireana de
Pesquisadores, a professora doutora Ana Maria Saul, ministrou, no dia 13 de setembro,
a palestra “Atualidade e vigência do pensamento de Paulo Freire”. O evento contou com
a participação dos professores doutores Maria Amélia Santoro Franco e Alexandre Saul,
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação.
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BOLSAS, CULTURA
E BEM-ESTAR

BOLSAS DE ESTUDO E FINANCIAMENTO

Programa de Bolsas de
Estudo e Financiamento

Com o maior e mais abrangente programa de bolsas de estudo da Região Metropolitana
da Baixada Santista, a Universidade procura garantir o acesso a todos os que aspiram
a uma educação superior de qualidade, amplamente reconhecida pelo mercado de
trabalho.
Entre os diferenciais, a Instituição é a única da região que participa do Programa
Universidade Para Todos (Prouni), com oferta única de bolsas de 100%. Além do
programa, oferece também a Bolsa Demanda Social e o Financiamento Estudantil
(Fies), como opção para assegurar o acesso à educação.
MODALIDADES:

• Extensão Universitária

• Empresas Conveniadas

• Cultura

• Excelência Acadêmica
• Retorno
• Parfor/Capes
• Monitoria
• Treinamento
• Iniciação Científica UniSantos/CNPq
• Iniciação Tecnológica UniSantos/CNPq
• Iniciação à Docência Pibid/Capes
• Iniciação Científica Ensino Médio UniSantos/CNPq

• ONU/ACNUR
• Cursos Simultâneos
• Demanda Social
• Fidelização Familiar
• Ex-aluno
• Escolas Conveniadas
• Prouni
• Fies
• Pós-Doutorado
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PROJETO CULTURAL

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.

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 alunos contemplados com
a Bolsa Cultura e egressos. Além da preservação da herança musical, a ação contribui
com o desenvolvimento técnico e qualificação musical, tanto na teoria como na atuação
instrumental individual ou em grupo.
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Grupo Experimental
de Teatro UniSantos
Premiado em dezenas de festivais,
o Grupo Experimental de Teatro Uni
Santos (Gextus) desenvolve habilidades
de expressão e comunicação, além de
preservar a cultura teatral. Leitura de
peças, exercícios, encenação e prática
dramática são desenvolvidos durante
os ensaios semanais. É formado por
estudantes de diferentes cursos e
suas apresentações são realizadas em
espaços públicos e em eventos na própria
instituição.

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.

Coral Universitário Católica de Santos
Incentivar a prática vocal em grupo e o conhecimento da cultura musical fazem parte
dos objetivos do Coral Universitário Católica de Santos. Voltado para alunos, funcionários
administrativos e acadêmicos, o grupo, aberto à comunidade, tem presença marcante
na região, participando de eventos em instituições e empresas, além de apresentações
no espaço universitário.

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

Campo de estágio para estudantes
de Arquitetura e História, o Museu de
Arte Sacra de Santos reúne mais de 600
peças, entre estátuas, pinturas e objetos
litúrgicos.
Importante
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 local abriga exposições
permanentes de seu acervo e mostras
temporárias.

Apresentações musicais nos campi
O Programa Apresentações Musicais, promovido pelo Projeto Cultural
UniSantos, incentiva estudantes que tenham grupos musicais a realizarem
apresentações mensais, como forma de divulgar seu trabalho artístico mostrando
todo o talento e habilidades musicais.

Festival Sul-Americano
da Cultura Árabe-África

Como parte da programação do VIII Festival Sul-Americano da Cultura ÁrabeÁfrica, o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, o diplomata Celso Amorim,
ministrou, no dia 28 de março, a palestra “Teerã, Ramalá e Doha: Memórias da Política
Externa Ativa e Altiva”.
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“Porto, Tempo, Paisagem”
Artista plástico, arquiteto, desenhista, ceramista e ilustrador, o professor Paulo
von Poser, do curso de Arquitetura e Urbanismo, realizou a exposição “Porto, Tempo,
Paisagem”, no mês de dezembro, na Pinacoteca Benedicto Calixto. Inspirado nas
obras de Benedicto Calixto e com um olhar próprio sobre o Porto de Santos, produziu
12 trabalhos, entre desenhos e pinturas inéditas.

Workshop “Encontros Orquestrais”
O Projeto Cultural UniSantos promoveu,
nos dias 16, 23 e 30 de maio, o workshop
“Encontros Orquestrais”, com o maestro
Beto Lopes, no teatro do Sesc, em Santos.

O objetivo foi ampliar os espaços artísticoculturais da Universidade, descobrir novos
talentos e tocar repertórios preparados
durante os encontros.
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O Instituto São
Vladimir e a
presença russa
em Santos

A UniSantos e o Museu de Arte Sacra
de Santos promoveram, entre 11 e 29 de
setembro, a exposição “O Instituto São
Vladimir e a presença russa em Santos”.
O evento marcou os 10 anos da Cátedra
Sérgio Vieira de Melo da UniSantos e fez
parte da programação da Semana de
Relações Internacionais da Universidade.

Exposições no Campus Boqueirão
Durante mês de outubro e novembro, o curso de Arquitetura e Urbanismo promoveu
exposições. “Mata Urbana”, de autoria do fotógrafo e professor Marcos Assis Piffer,
reuniu 60 imagens de diversas espécies de plantas. “Deforma” foi a exposição de
ilustrações do recém-formado em Arquitetura, Demontier Meireles Vasconcelos.
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APOIO AOS ESTUDANTES

28º Torneio Integração
Universitária e Copa Católica

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.

Atenção às necessidades especiais
Softwares específicos, laboratórios
e espaços adaptados permitem que
alunos 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 estudantes de todos os
cursos de Graduação e Pós-Graduação,
instrumentos que proporcionem condições
de acesso a todas as plataformas de
educação.

Formação e motivação profissional
Promover a integração entre os
estudantes
dos
diferentes
cursos,
esclarecer dúvidas e auxiliar os líderes
para o desempenho de seus papeis em
sala de aula. Foi com esses objetivos que
a UniSantos realizou, no dia 6 de maio,
o Encontro Geral de Representantes
de Classe. “Formação Universitária e
motivação para profissional do futuro”
foi o tema central do evento.
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20ª Feira de Carreiras

Com o objetivo de atrair novas
oportunidades de estágio e emprego, a
UniSantos realizou, no dia 25 de setembro,
a 20ª edição da Feira de Carreiras. Com
a participação de dezenas de empresas,
o evento proporcionou o contato entre
estudantes e profissionais de diferentes
áreas, que receberam currículos e deram
dicas de como se preparar para uma
seleção de estágio e emprego.

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.

Preparação para
o mercado de
trabalho

Dinâmicas de grupo e dicas sobre como
se comportar em um processo de seleção
de pessoal fizeram parte do projeto de
preparação para o mercado de trabalho,
desenvolvido por docentes e estudantes
do 9º semestre do curso de Psicologia, em
parceria com o Departamento Pedagógico,
Psicológico e Social (DPS).
EM
2017
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206 participantes

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.
Com o objetivo de promover o diálogo entre os próprios estudantes e os dirigentes
da instituição, oferece apoio e espaços exclusivos para a realização de reuniões de
planejamento e outras atividades.

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. Considerando um momento
importante da cultura educacional, a

Universidade organiza a cerimônia com
vistas a um de seus pilares institucionais,
que é defesa e o desenvolvimento da
dignidade humana e o cultivo dos valores
humanos para a construção de uma
sociedade democrática renovada, mais
justa e igualitária.

Portal de Empregos

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