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RESUMO 

 

GARCIA, Rafael S.; LUISATTO, Juliana; TAVARES, Lucas de O. Relações 

Públicas para o Fortalecimento da Ação Pastoral: Projeto de Institucionalização 

da Pastoral da Universidade Católica de Santos. Santos, 2013, 191f. (Trabalho 

de Conclusão de Curso) Universidade Católica de Santos. 

 

 

 

 

 

 

Este projeto se apropria do instrumental de Relações Públicas para a 

institucionalização e o fortalecimento da ação pastoral em uma instituição de 

ensino superior comunitária e confessional católica. O emprego do 

Planejamento Estratégico de Comunicação tem por finalidade estruturar e focar 

a comunicação junto à comunidade universitária, em apoio ao papel 

evangelizador e ecumênico da Pastoral da Universidade Católica de Santos. As 

universidades católicas brasileiras abriram seus espaços para a ação 

evangelizadora em um ambiente voltado para a produção de conhecimento 

científico com a finalidade de promover o diálogo entre fé e razão e de 

conscientizar a comunidade acadêmica, em especial, os jovens estudantes 

sobre valores cristãos para a construção de uma sociedade justa, fraterna e 

solidária. O processo de Relações Públicas, desenvolvido para a elaboração do 

presente trabalho de conclusão de curso, contribuiu para reconstituição da 

memória da Pastoral UniSantos, assim como, propôs medidas como apoio à 

consecução de sua finalidade missionária e institucionalização como setor 

vinculado à Reitoria – órgão executivo máximo da UniSantos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Relações Públicas; UniSantos; Pastoral da Universidade; 

Evangelização; Comunidade Acadêmica; Cristianismo. 



ABSTRACT 

 

GARCIA, Rafael S.; LUISATTO, Juliana; TAVARES, Lucas de O. Public 

Relations for the Strengthening of Pastoral Action: Project of Institutionalization 

of Pastoral of University Catholic of Santos. Santos, 2013, 191p. (Completion of 

Course Work) Universidade Católica de Santos.  

 

 

 

 

 

 

This project appropriates the instrumental of Public Relations for the 

institutionalization and strengthening of Pastoral care in an institution of 

University community and confessional Catholic. The use of Strategic Planning 

Communication aims to structure and focus the communication with the 

university community in support of the evangelizing role of pastoral and 

ecumenical Catholic University of Santos. The Brazilian Catholic universities 

opened their spaces for evangelization in an environment focused on the 

production of scientific knowledge in order to promote dialogue between faith, 

reason and to educate the academic community, especially young students 

about Christian values to build a just society, fraternity and solidarity. The 

process of Public Relations, developed for the preparation of this work for 

completion of course, contributed to the reconstitution of Pastoral UniSantos 

memory, as well as proposed measures to support the achievement of its 

purpose as a missionary and institutionalization sector linked to the Rectory - 

executive maximum UniSantos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Public Relations; UniSantos; Pastoral of University; Evangelization; 

Community Academic; Christianity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Projeto Experimental de Relações Públicas atende às exigências 

estabelecidas no Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Comunicação Social (2013), da Universidade Católica de Santos. Está 

classificado na Categoria III - Comunitária e Terceiro Setor - porque a 

organização-cliente é pertencente a uma instituição de ensino superior 

confessional e comunitária, mantida por uma sociedade filantrópica e sem fins 

lucrativos, localizada no município de Santos (SP).  

Para a sua elaboração, os autores constituíram uma agência fictícia – a 

Illuminare Comunicação Estratégica, cuja missão é desenvolver projetos de 

comunicação organizacional e estratégica, com ênfase em Relações Públicas, 

para instituições religiosas e/ou vinculadas ao Catolicismo. Dessa forma, o 

presente Projeto assiste a Pastoral da Universidade Católica de Santos.   

As Relações Públicas possuem diversos campos de atuação e podem 

ser aplicadas em qualquer um deles, inclusive, no segmento religioso, desde 

que o profissional dessa área procure conhecer as especificidades do cliente e 

do segmento em que está situado. Assim, os autores estudaram a vinculação 

da organização-cliente com a Igreja Católica Apostólica Romana, em sua 

Doutrina Social, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o 

governo local da Igreja - a Diocese de Santos - e, especificamente, com a 

Universidade Católica de Santos. Esses estudos estão demonstrados, 

respectivamente, nos Capítulos 3 e 4.     

Para a produção acadêmica de um trabalho de graduação em Relações 

Públicas é imperativa uma sustentação teórico-científica no campo de estudo e 

de formação. Isso justifica a relevância do Capítulo 2, em que estão 

contemplados os embasamentos sobre os quais os autores encontraram 

suporte teórico. Isso se aplica também aos referenciais sobre Relações 

Públicas e Comunicação e Cristianismo, também no Capítulo 2.                                                                                            

Cumpridas as exigências acadêmicas preliminares do Regulamento, os 

autores iniciaram a prática das Relações Públicas, com a implantação de seu 

processo ou planejamento, percorrendo as etapas sequenciais para o 
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conhecimento da organização-cliente. Essa fase representa a própria 

elaboração do projeto de comunicação para a Pastoral da Universidade, 

descrita no Capítulo 4 (História Institucional e Briefing), e complementada pelos 

demais Capítulos subsequentes - 5, 6, 7 e 8. 

É importante destacar que as Relações Públicas têm como premissa a 

gestão do relacionamento com os públicos de interesse das organizações. No 

caso da Pastoral da Universidade, essa premissa foi cumprida a partir da 

identificação e classificação dos três públicos da Universidade Católica de 

Santos, com base em Lucien Martrat (Quadro 1). 

A identificação dos públicos permitiu definir prioridades quanto à 

aplicação de pesquisas, e a Agência Illuminare optou por conhecer, 

primeiramente, o nível de conhecimento da comunidade acadêmica da 

UniSantos, visto que a Pastoral é voltada para a ação evangelizadora desta 

comunidade. Os resultados são apresentados no Capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPÍTULO 1 - AGÊNCIA ILLUMINARE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 

1.1 Briefing da Agência Illuminare Comunicação Estratégica 

  

 

A Agência Illuminare Comunicação Estratégica foi criada em março de 

2013, cumprindo o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso I e II do 

Curso de Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas, da 

Universidade Católica de Santos. Sua primeira cliente é a Pastoral da 

Universidade Católica de Santos (PdU), escolhida para a elaboração do Projeto 

Experimental de Relações Públicas e para a elaboração de ações de 

comunicação dentro de um Projeto Experimental de Relações Públicas. Seus 

idealizadores são os estudantes concluintes do curso: Juliana Luisatto, Lucas 

de Oliveira Tavares e Rafael Santos Garcia. 

O nome Illuminare vem da palavra “Iluminar” que, na língua italiana se 

escreve Illuminare. A equipe foi buscar o nome em referência à iluminação que 

Jesus Cristo representa para a vida dos seres humanos. A justificativa para 

esse nome está na missão da Agência, que é atender às instituições religiosas 

na área das Relações Públicas e comunicação organizacional. 

A Agência Illuminare Comunicação Estratégica considera o termo 

iluminar como uma forma de melhor atração e acolhimento a seus clientes. A 

forte relação da equipe da Agência com a religião católica foi decisiva para a 

escolha de um nome ligado ao Cristianismo. Como uma derivação da palavra 

“luz”, também na língua italiana Luce, a equipe, que teve seu caminho, no 

decorrer da elaboração e produção do projeto, iluminado, para que alcançasse 

o final de cada etapa até a conclusão do TCC II. 

 

 

1.2 Missão, Visão e Valores    

 

 

Missão 
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Desenvolver projetos de comunicação organizacional estratégica, com 

ênfase em Relações Públicas, para instituições religiosas e/ou vinculadas ao 

Catolicismo. 

 

Visão 

 

A Illuminare Comunicação Estratégica pretende ser, no prazo de cinco a 

dez anos, reconhecida pela seriedade e especialidade em comunicação 

organizacional estratégica. 

  

Valores 

 

 Ética; 

 Comprometimento; 

 Seriedade; 

 Transparência; 

 Solidariedade.  
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1.3 Criação do Logotipo  

 

 

Proposta 
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1.4 Papelaria   

 

 

1.4.1 Cartão de visita  

 

 

 

Custo  

 

R$250,00 cada 500 unidades.   

 

Fonte Gráfica: Misterprint, em novembro de 2013. 
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1.4.2 Envelope  

 

 

 

Custo  

 

R$450,00 cada 500 unidades. 

 

Fonte Gráfica: Misterprint, em novembro de 2013. 
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1.4.3 Papel timbrado  

 

 

 

Custo  

 

R$100,00 cada 200 unidades. 

 

Fonte Gráfica: Misterprint, em novembro de 2013. 
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1.4.4 Camisa  

 

 

 

Custo 

 

 R$25,00 cada unidade. 

 

Fonte Gráfica: Misterprint, em novembro de 2013. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 

2.1 Comunicar é tornar comum 

 

 

A palavra comunicação vem do latim communicatione. Seu significado é 

tornar comum, compartilhar informações. Comunicar é estabelecer uma 

interação social transformada em mensagens, para que seja possível o 

compartilhamento de informações, ideias, sentimentos e experiências, ou seja, 

a base da cultura humana. 

Para J. L. Aranguren (2009), os três elementos fundamentais no 

processo de comunicação são o emissor, a mensagem e o receptor. O emissor 

é quem propaga a mensagem ou informação (código) ao receptor, que é 

aquele que a recebe, com o objetivo de obter uma resposta. Essa mensagem é 

enviada por meio de um canal denominado veículo. O receptor decifra a 

mensagem e a envia como retorno ou resposta, que pode ser positiva ou 

negativa. Sendo positiva, a mensagem enviada foi corretamente compreendida 

e, nesta situação houve comunicação, em caso contrário, alguma falha ou 

ruído, durante o percurso, interferiu no processo. 

A comunicação entre duas pessoas não é realizada apenas por 

palavras. Existem diversas linguagens que são formas de se comunicar, tais 

como gestos, olhares e, até, o silêncio comunica. Por exemplo, um bebê 

quando chora comunica que algo está errado, pois a linguagem corporal 

também é uma forma de comunicação. 

 

 

2.1.1 Comunicação Social 

 

 

Comunicação Social é o estudo das causas, funcionamento e 

consequências da relação entre a sociedade e os meios de comunicação de 

massa, como rádio, revista, jornal, televisão, teatro, cinema, rede de 

computadores, entre outros. Engloba o processo de informar, persuadir, 
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entreter as pessoas e está presente em, praticamente, todos os aspectos do 

mundo contemporâneo. 

Para Gerbner (1967), comunicação é a interação social por meio da 

mensagem. Segundo o pesquisador Luiz Beltrão (1980), o homem tem a 

necessidade de intercambiar informações entre si, a fim de alcançar seus 

objetivos. Esta ação conjunta é denominada comunicação. 

Outros dois conhecedores da área de comunicação e de seu processo, 

Ball-Rokeach e DeFleur (1993), apresentam uma classificação da evolução da 

comunicação humana dividida em eras e os progressos na capacidade de se 

comunicar do homo sapiens sapiens. E isso se deu pela capacidade de 

aprendizagem dos seres humanos em trocar, gravar e conquistar informações, 

sendo considerado um fator decisivo no processo evolutivo, que durou pouco 

mais de 70 milhões de anos. 

O processo comunicativo consiste em uma ação objetiva, em que o 

sujeito emissor deve elaborar uma mensagem, provocando uma reação em seu 

receptor, estabelecendo um diálogo. O filósofo Aristóteles (384 a 322 a.C) já 

afirmava que a comunicação é composta por três ingredientes básicos: a 

pessoa que fala (emissor), o discurso (mensagem) que é compreendido pela 

pessoa que ouve (receptor). 

 

 

2.1.2 Comunicação e Cristianismo 

 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição cristã liderada 

pela autoridade suprema do papa, bispo de Roma e sucessor do apóstolo 

Pedro, o primeiro papa católico. Para a Igreja Católica, o Evangelho de Mateus, 

capítulo 16, versículo 18, revela a escolha do sucessor de Cristo na Terra. 

Esse representante está encarregado de divulgar os ensinamentos que o 

próprio Cristo pregou e tem a missão de converter os pagãos ao Cristianismo, 

ou seja, o simples pescador Pedro, encarregado de ser um “pescador de 

almas”, foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Sendo 

assim, sua finalidade é a conversão ao ensinamento e à pessoa de Jesus 
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Cristo, tendo em vista o Reino de Deus, e a comunicação da existência de uma 

salvação (BOTELHO, 2007). 

O ato de comunicar ou propagar uma informação está presente há 

muitos anos. O termo propaganda foi, originalmente, empregado pelos cristãos, 

mais, especificamente, pela Igreja Apostólica Romana, que passou a propagar 

a Boa Nova de Jesus Cristo. 

Sem a comunicação cada pessoa teria um mundo fechado em si 

mesma. Pela comunicação, as pessoas compartilham experiências, ideias e 

sentimentos. Cabe aos servos de Deus, propagar as Boas Novas de Salvação. 

A vida deve comunicar que somos salvos, lavados e transformados pelo poder 

do sangue de Jesus (Salmos 103:1). 

 

A posição da Igreja Católica sobre a comunicação social sofreu 
profundas modificações através dos tempos. Ao mesmo tempo, as 
manifestações eclesiais sempre estiveram ligadas a uma 
preocupação pastoral. Muito embora a igreja tenha se manifestado 
desde os primórdios da imprensa, a preocupação eclesial tornou-se 
mais aguda com o advento dos meios eletrônicos, já no final do 
século XIX e meados do século XX (GOMES, 2001, p. 1). 
 
 

Com a chegada dos meios de comunicação social, cresceu também a 

preocupação pastoral da Igreja Católica e a influência das mídias na 

sociedade. A crítica da Igreja é sobre a qualidade da mensagem que os meios 

de comunicação transmitem às pessoas, o que contraria a moral, os bons 

costumes e os pensamentos cristãos e são mal vistos pelo Cristianismo. 

 

A comunhão e o progresso da convivência humana são os fins 
primordiais da comunicação social e dos meios que a empregam, 
como sejam: a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão, etc. Com o 
desenvolvimento técnico desses meios, aumenta a facilidade com 
que o maior número de pessoas e cada um em particular lhes pode 
ter acesso, aumenta também o grau de penetração e influência na 
mentalidade e comportamento das mesmas pessoas (MEDELLIN, 
2001, p. 16). 
 
 

A Igreja reconheceu o valor dos meios de comunicação e a Pastoral os 

adotou. Esses meios são instrumentos adequados para atingir as pessoas, 

moldar-lhes a personalidade e o comportamento. Ao se utilizar os meios, visa-

se atingir a finalidade que a Igreja se propõe, que é transmitir a mensagem 

evangélica para todos os cantos da Terra. 
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A Igreja Católica evoluiu para uma compreensão mais abrangente da 

comunicação. Assim como a educação enfatiza o processo, destacando a 

transformação da pessoa e das comunidades, do mesmo modo a Pastoral da 

Comunicação1 se preocupa com o processo comunicacional que se estabelece 

entre as pessoas e na sociedade geral, que é valorizar o “pensar” (GOMES, 

2001).  

A ação pastoral engloba vários segmentos. A Pastoral da Comunicação 

é um exemplo para o desenvolvimento da Pastoral da Universidade, que tem 

como seu principal objetivo propagar a Boa Nova de Jesus Cristo, valendo-se 

dos meios de comunicação. Desde então, a Pastoral da Universidade 

concentra-se em realizar uma educação para a comunicação, em que cada 

indivíduo, grupo ou comunidade exerça seu direito fundamental e primário. A 

Pastoral da Universidade objetiva que o ser humano seja um emissor/receptor 

da Palavra de Jesus. Desse modo, busca-se criar condições para o 

estabelecimento de uma comunicação dialógica. 

 

Olhando a realidade de uma universidade, com seus integrantes: 
Professores, alunos, funcionários, vemos que a comunicação nos 
levará a contatos cada vez maiores entre os vários níveis do pessoal 
universitário. Também a comunicação, bem atuada, possibilitará um 
entrosamento cada vez maior, mais intenso, mais profundo entre as 
várias faculdades e cursos. Numa universidade, não se poderia 
permitir o fechamento em si de cada grupo de interesse, como se as 
pessoas e seus estudos nada tivessem a ver uns com os outros 
(PICÃO, 1996, p. 2). 

 

 

2.2 Comunicação Organizacional  

 

 

A comunicação é o ato que preserva os relacionamentos em um 

ambiente organizacional independente do seu segmento. Sendo assim, 

envolve diversos meios de comunicação e visa atingir melhores resultados no 

relacionamento com os públicos (MARCHIORI, 2006). 

                                                           
1 A pastoral da Comunicação é uma das Pastorais de Jesus Cristo, voltada para o emprego dos 
meios de comunicação (VELOSO, 2009). . 
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 Ainda para Marchiori (2006), a organização deve alcançar dois objetivos 

básicos, sustentar a sua própria existência e melhorar a vida daqueles com os 

quais se relaciona. É preciso que o profissional de Relações Públicas se 

adapte e esteja integrado ao ambiente organizacional para que consiga 

determinar as ações adequadas à instituição. Como, por exemplo, nos países 

onde a cultura é diferente, é necessário que o gestor da instituição conheça a 

cultura organizacional do local, não somente da empresa, mas também dos 

seus entornos, a fim de estabelecer um relacionamento adequado com seus 

públicos de forma eficaz. 

O Processo de Relações Públicas que foi implantado no Brasil, após o 

seu início nos EUA com Ivy Lee e outros, perdeu sua característica de 

construção da imagem pessoal como resultado do trabalho para as empresas, 

tendo em vista a maneira como se deu o crescimento da atuação na profissão 

no País. O foco da atividade no Brasil se desenvolveu ao redor do processo de 

industrialização, ou seja, desde o começo esteve direcionado à aplicação na 

esfera das organizações públicas e privadas. 

Pinho (2006) afirma que ao entender as organizações como culturas, os 

estudiosos provenientes da corrente interpretativista consideram a cultura 

organizacional como uma rede de significados; estes “[...] buscam revelar as 

realidades socialmente construídas nas organizações [...] através da 

comunicação, isto é, a realidade é criada e mantida por meio da interação entre 

os indivíduos” (SKROFERNEKER, 2006 apud PINHO, 2006, p.38). Os estudos 

sobre a importância de uma comunicação eficaz evoluem devido à 

preocupação das organizações em adquirir conhecimento sobre o negócio,  

aprofundando-se na organização. De acordo com Marchiori (2006, p. 142), 

“esta visão corresponde às expectativas de outras áreas que valorizam a 

atividade e nas quais a comunicação vem sendo requisitada a ocupar seu lugar 

estratégico nas organizações”. 

Robert Sour (1998) vê as organizações como “coletividades 

especializadas na produção de determinado bem ou serviço”, e as instituições 

como “conjunto de normas sociais, geralmente de caráter jurídico, que gozam 

de reconhecimento social” (SROUR, 1998 apud KUNSH, 2003, p. 107-8). Ele 

menciona três definições para o termo “instituição”, que se aplicariam a 

organizações dotadas de certa estabilidade estrutural, tais como a Igreja 
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Católica, que devido à sua respeitabilidade social ou a um complexo 

consagrado de normas, baseado em seus valores, cria um enfoque central 

para cada função exercida, tal qual as organizações para realizar seus 

objetivos.  

Drucker (1993) salienta isso, afirmando que uma organização é sempre 

especializada. Ela é definida por sua tarefa. A comunidade e a sociedade em 

contraste são definidas por um elo que mantém os seres humanos unidos, seja 

ele o idioma, a cultura, a história ou a localização. Uma organização é eficaz 

somente se concentrar numa tarefa (DRUCKER, 1993 apud KUNSH 2003, 

p.27). 

Segundo Kunsh (2003), as organizações são interdependentes e devem 

se comunicar entre si. O sistema organizacional é viável graças ao sistema de 

comunicação que há por trás da instituição, o que viabiliza sua contínua 

realimentação e sua sobrevivência.  

Na organização, a comunicação é o elemento que mantém e sustenta os 

relacionamentos no ambiente organizacional. Nas sociedades pós-industriais, a 

comunicação tem reconhecido valor econômico (PINHO, 2006, p.27). Também 

salienta que a comunicação organizacional serve para diversas tarefas e pode 

ser entendida como uma combinação de processo, pessoas, mensagens, 

significados e propósitos. 

O processo de comunicação organizacional é uma sucessão de etapas, 

de estados.  Se dá como uma maneira de como se realiza uma operação. 

Depende dos modelos e da troca de informações. Existem quatro funções 

básicas da comunicação, que são o controle, a motivação, a expressão 

emocional e a informação (ROBBINS, 2002 apud PINHO, 2006). Todas são 

consideradas importantes e podem ocorrer simultaneamente e são 

encontradas em grupos e nas organizações. 

Para Pinho (2006), existem sete tipos de comunicação no ambiente 

organizacional, que são Intrapessoal - no interior de cada pessoa, todo 

processo é pessoal; Interpessoal – entre pessoas, papéis alternados entre 

emissor e receptor; Pequenos Grupos – entre um pequeno grupo de pessoas 

juntas para algum propósito - mensagens estruturadas com papéis alternados; 

Grandes Grupos – necessita de um emissor, com apoio de recursos e pouco 

retorno; Aberta – ampla e com mais fluxos de mensagem, tanto para o público 
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interno quanto para o externo, são os públicos de interesse; Aberta Interna – 

visa a eficiência das operações internas que, hoje, incluem a gestão, recursos 

humanos, comportamentos, entre outros;  Aberta Externa – que aponta tornar a 

organização conhecida e aceita por seus públicos de interesse para o sucesso 

dos negócios.  

Ainda com base em Pinho (2006), que também se apoia em Margarida 

Kunsh, o composto da comunicação organizacional é formado pela parte 

administrativa, que é relacionada às funções e operações para o 

funcionamento da organização; Interna, que objetiva obter a cooperação dos 

empregados a fim de evitar conflitos e equilibrar interesses distintos; 

Mercadológica, que é pertinente à divulgação e promoção de produtos, 

serviços e marcas; e Institucional, que é responsável pela gestão estratégica 

de Relações Públicas na construção da imagem corporativa. 

Kunsh (2003) define e explica a comunicação integrada como uma 

filosofia que direciona as áreas da comunicação para uma ação coletiva. 

Baseando-se em uma política global, clara e definida, apoia-se nos objetivos 

gerais. Traça ações estratégicas e táticas visando a eficácia e permite o 

relacionamento da organização com seus públicos e a sociedade em geral. 

 

 

2.3 Relações Públicas conceito e processo 

 

 

Entre as várias definições sobre a área de Relações Públicas que foram 

apresentadas por profissionais ao longo dos mais de cem anos dessa 

atividade, a que mais se condiz com a atualidade que a Agência Illuminare se 

identificou foi a definição do Conrerp, que destaca a sua ação global e seu 

papel na gestão estratégica dos relacionamentos. 

 

Segundo o Conrerp (Conselho Regional de Relações Públicas) 2ª 
Região – SP/PR (2013), as Relações Públicas são uma atividade 
global, dedicada ao gerenciamento dos assuntos públicos das 
organizações, caracterizada pela sua ação pública. Seu conceito está 
direcionado ao papel estratégico para a elaboração de políticas 
corporativas junto à alta administração das instituições, sendo feito 
um planejamento sobre seu conceito, esperando-se a percepção 
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favorável de seus públicos de interesse, aumentando sua 
credibilidade e fidelidade à marca organizacional (CONRERP, 2013). 
 

As atribuições do profissional de Relações Públicas consistem em 

planejar, desenvolver e implantar um processo de comunicação para uma 

organização ou para um indivíduo, visando a promoção do bom relacionamento 

com seus públicos. Relacionamento indica reciprocidade, independência, troca 

e busca de informações. Segundo Margarida Kunch (1997), o relacionamento é 

o ato ou efeito de relacionar-se, ou seja, é a capacidade em maior ou menor 

grau de manter relacionamentos e conviver bem com seus semelhantes.  

Sendo assim, o papel do relações-públicas é reforçar a boa imagem 

institucional ou pessoal, para isso deve ser um estrategista de comunicação, 

entender e administrar o relacionamento entre seus públicos, com a finalidade 

de assegurar credibilidade da organização ou do indivíduo. Cabe também ao 

profissional, divulgar ideias que possam contribuir para formar um conceito 

positivo sobre seu objeto de trabalho, consolidando a marca, a identidade e a 

imagem. 

Segundo o Sindicato dos Profissionais Liberais de Relações Públicas do 

Estado de São Paulo (SINPRORP), são consideradas atividades específicas de 

Relações Públicas: 

 

1. A promoção da integração da instituição com a comunidade. 

2. Informação e orientação da opinião pública sobre os objetivos 

de uma instituição. 

3. Assessoramento para a solução de problemas institucionais 

que influem na posição da instituição perante a opinião pública. 

4. Planejamento e execução de campanhas de opinião pública. 

 

Waldir Gutierrez Fortes (2003) define o processo de Relações Públicas 

como o modelo mais adequado para que as organizações em geral se 

preparem para a gestão dos negócios, devido à praticidade e caráter global das 

atividades propostas e desenvolvidas, que preveem as fases para a sua 

implementação. Para Hebe Wey (1983), são as seguintes etapas desse 

processo: de diagnóstico (pesquisa), planejamento, orçamento e avaliação. 
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O diagnóstico consiste em um levantamento de dados que equipam um 

cenário no qual se é desenvolvida a atividade do processo de Relações 

Públicas. O levantamento de dados pode ser feito por meio de pesquisas em 

publicações, como jornais, revistas, livros, folhetos, rede de computadores, 

entre outros. A partir dos resultados, é situada a necessidade de aplicar uma 

pesquisa que tenha dois objetivos, a caracterização de públicos e a pesquisa 

de opinião. As pesquisas têm por finalidade conhecer os fatos que ocorrem e 

suas causas.  

Com o diagnóstico definido, segue-se para a elaboração do 

planejamento, que previne as carências e o que provavelmente acontecerá no 

processo. É necessário, também, organizar um orçamento contendo a previsão 

dos valores a serem gastos na execução do projeto. A execução consiste na 

concretização do planejamento, que deve ser qualificado durante todas as 

atividades e tarefas pré-determinadas. 

 Enfim, a avaliação, análise das ações com o objetivo de apresentar os 

resultados alcançados, a partir dos dados coletados aperfeiçoa as técnicas 

inseridas.     

O processo de Relações Públicas tem o papel de analisar, identificar e 

gerenciar antecipadamente. Permite o estudo de análise da situação, 

levantamento de informações e análise final do resultado, visando obter, nos 

próximos passos, o êxito.  

 

Instaurar um processo de Relações Públicas é posicionar uma 
organização em direção de seus objetivos maiores, de maneira 
coerente e sistematicamente racional, à procura de resultados 
concretos estabelecidos com antecedência (FORTES, 2003, p.43). 

 

 

2.4 Públicos em Relações Públicas 

 

 

Para P.M de Azevedo (1979), público são aquelas pessoas, grupos de 

pessoas e entidades com interesses comuns em relação à instituição que se é 

servido. E conclui que a tarefa do profissional de Relações Públicas consiste, 

primeiramente, no resultado do levantamento de informações sobre os públicos 



32 

 

de uma instituição. Basicamente sua classificação inicial de públicos é como 

interno e externo. 

Público interno são aquelas pessoas que estão dentro da instituição, tais 

como a alta administração, os empregados e pessoas usuárias dos serviços ou 

consumidores. O público externo é aquele que está fora da instituição, tais 

como imprensa escrita, falada, televisionada e cinematográfica, as autoridades 

federais, estaduais e municipais, os fornecedores de equipamentos e materiais 

de consumo e as demais instituições e consumidores em potencial. 

As atividades de Relações Públicas são um campo interdisciplinar que 

representam, ao mesmo tempo, uma ferramenta da administração e da 

comunicação social, afirma Hebe Wey (1983). E também salienta que faz parte 

das Relações Públicas segmentar a opinião pública em públicos classificados 

de acordo com o relacionamento que mantêm com a entidade, ou seja, 

identificar e classificar os grupos de pessoas que têm interesses comuns com a 

entidade. Dentro do segmento de públicos, a autora aponta um grupo que 

também é defendido por outros estudiosos, que é o público misto. Que são 

aqueles que estão ligados à empresa. 

O professor Cândido Teobaldo de Souza Andrade (1993) entendia que 

tal divisão era suficiente para aglutinar todos os grupos com os quais as 

organizações mantêm relações. Definindo público misto como revendedores, 

distribuidores, fornecedores e acionistas. 

Segundo o professor Roberto Porto Simões (1995), os públicos precisam 

ser compreendidos sob outra ótica. É imprescindível identificá-los, analisá-los e 

referenciá-los quanto ao poder que possuem de influenciar os objetivos 

organizacionais, seja ajudando ou atrapalhando. 

O autor francês Lucien Martrat (1995) classifica os tipos de públicos e 

sua relação de poder com a organização, tais como, público de decisão, 

público de consulta, público de comportamento e público de opinião. Público de 

Decisão - a autorização ou concordância permite o exercício das atividades 

organizacionais. Exemplo: governo; Público de Consulta - é 

consultado/sondado pela organização antes de qualquer ação. Exemplos: 

acionistas, entidades classistas, entre outros; Público de Comportamento - sua 

atuação pode ser um impedimento ou favorecimento à ação/atividade da 

organização. Exemplos: funcionários, clientes, consumidores; Público de 
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Opinião - influenciam a organização por meio de seu ponto de vista, de um 

julgamento. Exemplos: líderes de opinião (públicos de interesse).  

Após a reflexão sobre a objetividade e segmentação de públicos, a 

Agência optou por se basear na teoria de Lucien Martrat, que define de forma 

pertinente os públicos da organização-cliente deste Projeto.   

Como Público de Decisão, considerou-se a Diocese de Santos e a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); como Público de Consulta, 

a Reitoria da Universidade Católica de Santos, como Público de 

Comportamento, o corpo docente e o técnico-administrativo; como Público de 

Opinião, os discentes. 

 

 

QUADRO 1 – Públicos da Pastoral da Universidade Católica de Santos, com 
base em Lucien Martrat. 
 

Públicos 
 

Pastoral da Universidade 
 

 
Público de decisão 

 
Diocese de Santos e CNBB 

 
Público de consulta 

 

 
Reitoria da Universidade Católica de 

Santos 

Público de comportamento 
 

Corpos docente e técnico-administrativo 

Público de opinião 
 

Discentes 
 

 

FONTE: adaptado MARTRAT, 1995 apud SIMÕES, 1995, p.131 
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CAPÍTULO 3 - SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO-CLIENTE 

 

 

3.1 A Doutrina Social da Igreja Católica Apostólica Romana  

 

 

A Igreja Católica, instituição milenar, nascida na antiga Palestina, ao 

longo dos séculos espalhou a mensagem de Jesus Cristo, de justiça e amor 

aos homens de todas as raças e nações, em especial, aos de boa vontade. Ela 

acredita ser depositária da mensagem que o próprio Filho de Deus deixou 

nesta terra, quando aqui passou.  

Sendo uma instituição temporal, está em constante mudança e tem 

imensa capacidade de se adaptar a cada época, sociedade e às mudanças que 

ocorrem no mundo à sua volta. Sofre os reflexos dessas transformações e 

participa de todas. 

 A Doutrina Social da Igreja (DSI) é o conjunto de diretrizes que orientam 

os fiéis da Igreja Católica para atuarem no mundo, buscando a aplicabilidade 

do Evangelho e a justiça na comunidade dos homens.  A DSI tomou maior 

proporção na metade do Século XIX, período em que o mundo presenciava a 

urbanização, a formação da classe operária em diversas regiões do mundo, o 

enriquecimento da classe empresarial e a mudança dos valores morais. É 

sobre tais problemas sociais que a Igreja discute e propõe formas de resolvê-

los. 

 Algumas cartas papais, denominadas encíclicas, influenciaram o 

pensamento cristão católico em relação às questões sociais. Cada década 

trazia diferentes problemas sociais, e os sistemas econômicos: Capitalismo e 

Comunismo tomavam materialidade. O Papado sentia necessidade de dar 

respostas às situações, e as encíclicas explicitavam o pensamento social da 

Igreja e como deveriam agir os cristãos católicos no mundo que se 

industrializava.  

Na Encíclica Rerum Novarum de Leão XIII (1878-1903), publicada em 

1881, a Igreja procurou se adaptar às transformações da época2 e a carta 

                                                           
2 De Leão XIII e João Paulo II. Cem anos de Doutrina Social da Igreja, 1995.  
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apresentava as orientações sobre o relacionamento trabalho versus capital, e o 

papel do leigo como agente de transformação social. Ressaltava a 

preocupação com a classe operária e exigia que os direitos de salário digno, de 

comprar bens e acumular propriedade fossem respeitados. Essa carta papal 

não mostrou somente a questão sobre a propriedade privada, como direito 

natural do homem, mas também a relação da classe operária com a Igreja, que 

se transformaria em seguida no movimento da Ação Católica Operária.  O 

Papa clamava pela união de todas as classes sociais para a realização das 

reformas que deveriam resolver os problemas do mundo.  

Esses aspectos mencionados acima são aprofundados e esclarecidos 

pelo programa da Ação Católica, ou seja, o operário é responsabilizado pela 

sua promoção social, que se dá na prática conjunta de sua fé com a fé católica 

e por meio do diálogo entre as classes sociais. 

O Estado reivindicado pela Igreja Católica era um Estado paternalista,3 

no qual garantisse melhores condições e proteção ao operário, garantindo com 

dignidade suas necessidades básicas: habitação, vestuário, de maneira que o 

operário pudesse viver à custa de seu próprio salário. Nesse sentido, o 

operário tinha direito ao seu lugar na sociedade, sempre pelos meios legais, ou 

seja, respeitando as leis.  

 

Ora o que torna uma nação próspera são os costumes puros, as 
famílias fundadas sobre bases de ordem e de moralidade, a prática 
da religião e o respeito à justiça, uma imposição moderada e uma 
repartição equitativa dos encargos públicos, o progresso da indústria 
e do comércio, uma agricultura florescente, outros elementos, se o 
há, do mesmo gênero; todas as coisas que se não podem 
aperfeiçoar, sem fazer subir outro tanto a vida e a felicidade dos 
cidadãos (DE SANCTIS, 1971, p.46).   
 
 

Já no Papado de Pio XI (1922- 1939), a questão operária novamente foi 

comentada por meio da Encíclica Quadragésimo Anno, publicada em 1931, 

que apresentava preocupações com os problemas econômicos e que tomaram 

grandes proporções no período de guerra. Os bispos foram orientados a 

incentivar a sindicalização dos operários cristãos, porém, só poderiam agir 

conforme a orientação de organizações católicas. Dessa forma, os militantes 

                                                           
3 Um Estado preocupado com as necessidades básicas de seus operários, tal qual um pai 
zeloso, que cuida de seu filho, objetivando a solução de seus principais conflitos.  
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cristãos tinham como objetivo influenciar o meio sindical a partir dos 

ensinamentos e preceitos católicos.      

Sobre a necessidade de salvação dos operários, a Encíclica defendia 

que o trabalho na fábrica poderia tornar-se destrutivo, caso o operário ficasse 

muito tempo no trabalho, pois não teria tempo para a vida religiosa; no caso da 

mulher trabalhadora, poderia destruir a família, pois muito trabalho poderia tirá-

la das responsabilidades do lar. O mundo laico e moderno corrompiam o 

homem, e somente uma renovação do espírito cristão garantiria a restauração 

social. 

Pio XI mostrou-se contrário aos conflitos entre as classes sociais 

predominantes na época, provocadas e decorrentes do forte individualismo 

liberal, e contra os abusos dos governos autoritários no período entre as duas 

guerras mundiais.  

Outro tema muito discutido nos documentos oficiais da Igreja e também 

pela Ação Católica foi o anticomunismo.  Em 1937, por meio da Encíclica Divini 

Redemptores, elaborada ainda no Papado de Pio XI, o aumento do Laicismo e 

do Liberalismo foi apontado como causador do crescimento do Comunismo e 

do Socialismo. A Igreja questionava o enriquecimento de alguns e a exploração 

e o empobrecimento de muitos. Em relação aos comunistas, a Igreja foi 

contundente em afirmar que era contrária à união de cristãos operários a esses 

movimentos, porque eram anticristãos, incentivavam o ódio entre as classes e 

incentivavam a propriedade coletiva, que levaria ao caos, e eram contrários à 

vontade divina. Nesse caso, a Ação Católica foi responsável pela difusão da 

Ordem Social Cristã.  

Pio XII não publicou nenhuma encíclica social, mas transmitia 

mensagens pelo rádio no Natal e em Pentecostes, e foi o primeiro a aplicar o 

termo Doutrina Social, preocupando-se com as atualizações doutrinárias. Suas 

reflexões foram parecidas às de seu antecessor, mas a diferença estava nos 

discursos sobre a questão da mentalidade técnica. 

A DSI sobre a visão do Papa João XXIII inovou-se ao abordar a justiça 

social no mundo: 

 

Na Mater et Magistra, o problema social não é mais somente o 
problema operário da Rerum Novarum, nem mesmo o problema 
econômico da Quadragésimo Anno. O ângulo da visão se alargou 
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ainda mais nela: desenvolvem-se amplamente os problemas da 
agricultura e dos países subdesenvolvidos. A Pacem in Terris 
acrescentará, no domínio econômico-social, somente algumas 
importantes determinações, sendo outro seu objetivo (BIGO, 1969, 
p.60 apud MORAES, 2003, p.23). 
 
 

Esse papa, por meio da Encíclica Mater et Magistra, reconheceu a 

convivência de diferentes formas de pensamentos dentro da Igreja e iniciou o 

diálogo entre católicos e não cristãos. Definiu o bem comum como importante 

para o desenvolvimento integral da personalidade.  Com a iniciativa de João 

XVIII e devido à continuidade com Paulo VI, aconteceu o Concílio Vaticano II 

(1962–1965), que incitou várias discussões sobre a solidariedade universal, o 

direito à liberdade religiosa, à consciência dos problemas temporais, nos quais 

a Igreja está inserida.  

O Concílio Vaticano II ajudou a América Latina na resolução dos 

problemas que envolviam as diferenças sociais e a miséria humana.    

 

 

3.2 Ação Católica e Juventude  

 

 

O programa de Ação Católica Brasileira (ACB) iniciou-se em 1935. O 

objetivo principal da ACB era formar líderes católicos leigos que pudessem agir 

na recristianização da sociedade. No estatuto da Ação Católica Brasileira, em 

1935, constava. 

 

a) Como fim último visa a AC, no dizer do Santo Padre Pio XI, “dilatar 
e consolidar o reino de Jesus Cristo”; b) Como fins próximos: a 
formação e o apostolado dos católicos leigos (DALE 1985, p. 27 apud 
MORAES, 2003, p.14). 
 
 

Mesmo antes de sua vinda ao Brasil e de sua oficialização, já existiam 

alguns núcleos em ação, como a Juventude Feminina Católica (JFC) e, em 

menor número reunindo rapazes com idade entre 14 e 30 anos, a Juventude 

Católica Brasileira. Para os mais velhos e casados, havia a Homens da Ação 

Católica (HAC) e a Liga das Senhoras Católicas (LFAC). O estatuto da ACB 

tendo como base resgatar a ideia da Ação Católica Italiana, ainda subdividia a 
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Juventude Católica em Juventude Estudantil Católica (JEC). Também existiam 

a Juventude Universitária Católica (JUC) e a Juventude Operária Católica 

(JOC) que afirmava que deveria caminhar e funcionar independentemente da 

Juventude Católica.  

Na década de 1940, a ACB foi reformulada segundo os modelos francês 

e belga, com maior importância para a divisão das organizações a partir do 

papel social do indivíduo. Com estes objetivos, então, foram articuladas a 

Juventude Estudantil Católica (JEC), a Juventude Operária Católica (JOC) e a 

Juventude Universitária Católica (JUC); depois surgiram mais dois movimentos: 

a JAC – Juventude Agrária Católica, para os jovens do campo, e a JIC – 

Juventude Independente Católica, que acolhia os jovens que não se 

identificavam com os outros movimentos.      

Nas décadas de 1950 e 1960, a Igreja Católica, no Brasil, deparou-se 

com algumas adversidades. A primeira foi a expansão da Esquerda, por meio 

da ação do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que mesmo na ilegalidade, 

conseguiu agir entre os sindicatos e em outras organizações da classe 

operária. Houve expansão do pensamento comunista e a popularidade também 

era grande. Entretanto, não era somente o Comunismo que ameaçava a 

expansão da Igreja Católica.  A segunda foi a difusão de outras religiões, como 

o Espiritismo, o Protestantismo, o Movimento Maçônico e o crescimento da 

sociedade urbana que demandava forças nas indústrias, que contribuíram para 

o esvaziamento das igrejas. 

Este cenário exigiu da Instituição uma mudança no relacionamento com 

o laicado. No Papado de Leão XIII, no final do Século XIX, estabeleceu-se uma 

política de ação social, na qual o leigo exercia um papel importante e poderia 

ajudar os sacerdotes nas ações da Igreja. Já Pio XI (1922-1939), em sua 

Encíclica Ubi Arcano Dei (1922), convida os leigos a se engajar no programa 

da Ação Católica. Esse papa definiu a Ação Católica como a participação dos 

leigos no Apostolado Hierárquico. 

O Concílio Vaticano II resgatou ainda mais o papel de protagonista do 

Batismo. Já não deveria ser uma Igreja Hierárquica, mas sim de batizados, na 

qual cada um, com sua vocação específica, deveria agir como Alter Christi, ou 

seja, outro Cristo.   
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O Papa João XXIII (1958-1963) aproximou mais ainda os leigos das 

ações sociais, contribuindo para a diminuição das diferenças sociais e o 

diálogo com os pobres na América Latina. O Papa Roncalli incentivou a 

atuação mais próxima do sacerdote nas questões sociais e pediu aos leigos 

protagonismo de compromisso e de mudança. 

 

 

3.3 Presença e ação pastoral da Igreja na Universidade Católica 

 

 

Desde a Idade Média, existe um grande esforço das sedes episcopais4 

para a presença da Igreja Católica nas universidades. A sociedade atual vive 

situações urbanas e sociais de maneira insegura, os estabelecimentos de 

ensino e universidades confessionais vêm investindo na formação religiosa do 

Homem. Cada instituição de ensino possui sua trajetória cultural, social, 

econômica e política, exigindo adaptação judiciosa da presença da Igreja, 

contudo, os estudos universitários desenvolvem-se em contextos, muitas 

vezes, marcados por novas dificuldades de ordem material ou moral, que 

rapidamente se transformaram em problemas humanos e espirituais de 

consequências improváveis. 

 Todavia, a sociedade e a família trazem consigo o desejo de que a 

universidade responda às suas necessidades específicas; o mundo industrial 

entra, consideravelmente, no seio da universidade, com suas exigências 

exclusivas de técnicas rápidas e seguras. Nesse contexto, a universidade tem 

uma missão fundamental na produção do saber e no compromisso em preparar 

os próximos dirigentes da sociedade do século XXI. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Segundo o site Diocese de Santos, Sedes Episcopais referem-se a uma catedral, lugar onde 
um bispo tem sua cátedra.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bispo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1tedra_(m%C3%B3vel&action=edit&redlink=1
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3.4 Pastoral Universitária e Pastoral da Universidade 

 

 

Compreende-se por Pastoral Universitária (PU) o grupo de estudantes 

de nível superior organizados no âmbito acadêmico e segundo a Igreja Católica 

Apostólica Romana. A ação Pastoral Universitária, no mundo acadêmico, tem 

por finalidade demonstrar que não existe conflito entre educação e 

evangelização, e que a instrução pode e deve ser empregada como meio de 

libertação e serviço. Para isso, a PU é coordenada nacional, regional, 

diocesana e paroquialmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e com linhas pastorais específicas para cada nível.  

 

O adjetivo “universitária” deixa na sombra o sujeito e o objetivo da 
ação pastoral, esclarece sua especificidade: trata-se de uma ação 
que não está disposta a ignorar a necessária relação entre opção 
pelo Reino, própria de todo cristão, e educação, amiúde usado como 
meio de dominação e submissão das massas. A PU tem por objetivo 
fazer da instrução instrumento de libertação e serviço. Seus 
protagonistas, como nos diz a história, são os mesmos estudantes 
cristãos (FAJE, 2011, p. 216). 

 
 

A Pastoral Universitária no Brasil teve início com a Juventude 

Universitária Católica (JUC), que se desintegrou em 1967 devido ao regime 

militar instalado em 1964 que vigorou até o início da década de 1980. Depois 

da JUC surgiram, nas universidades, movimentos que reuniram os jovens sem, 

entretanto, envolvê-los de verdade com o propósito de evangelização, e mais 

ligados a questões políticas. Na mesma época, em diversas paróquias do país, 

surgiram centros de Pastoral Universitária com o objetivo de transformar a 

sociedade, e como opção de uma ação de solidariedade aos pobres. A PU 

passou por difíceis momentos de tensão externa e interna ao longo da história, 

mas sobrevive até hoje. 

Há diferentes denominações para a ação evangelizadora nas 

universidades católicas no Brasil: Pastoral Universitária, Pastoral da 

Universidade, Pastoral na Universidade e Universidade em Pastoral. Apesar 

dessas diferentes denominações, todas estão em comunhão de ideias, 

esperanças e desejos.  
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A denominação Pastoral da Universidade (PdU) é uma realidade mais 

recente e surgiu no seio da Associação Brasileira de Escolas Superiores 

Católicas (ABESC), ao final dos anos 1990 e início da década de 2000. 

Independente da hierarquia nacional, regional ou setorial, está organizada 

dessa forma nas diferentes instituições. Diferentemente da PU, que surge por 

iniciativa dos estudantes católicos, a PdU é considerada como a própria 

universidade católica, ou seja, nestas universidades, a vocação pastoral e a 

identidade confessional católica já estão em sua origem.  

A partir do documento denominado Carta de Betânia, de 1986, a 

Pastoral Universitária pode estar ligada a qualquer instituição superior não 

católica, que viva a práxis de pastoral, incentivando e animando os jovens 

estudantes com ações sociais e outras. Já nas católicas, passam a denominar-

se como Pastoral da Universidade – PdU - devido a uma práxis cristã na 

universidade, alinhada à sua confessionalidade e seus objetivos, que 

contemplam também ações sociais. As católicas, ao responder o apelo do 

Evangelho para uma sociedade mais justa e fraterna, esforçam-se para educar, 

por meio dos pastoralistas5 e da opção pelos pobres. A PdU quer, com a 

formação de lideranças comprometidas com as causas populares e convertidas 

a uma vida mais austera, defender os direitos humanos, promovendo uma 

evangelização radicalmente humanizadora.  

A PdU, na Universidade Católica de Santos (UniSantos), está incluída 

em sua estrutura e vinculada à Pró-Reitoria de Pastoral. Preocupa-se em 

acolher a todos os que, no âmbito da UniSantos, ainda não conhecem o 

Evangelho e estão dispostos a recebê-lo livremente. Está aberta ao diálogo e à 

colaboração sincera dos membros da comunidade universitária, dispondo-se a 

sustentar os católicos comprometidos com uma vida universitária. Seus 

objetivos principais são coordenar a programação e execução das atividades; 

promover e apoiar iniciativas de evangelização; contribuir para a harmonização 

entre os estudos e as atividades com os princípios religiosos e morais, 

integrando a fé e a vida; transmitir a todos os que ensinam a formar, exercendo 

sua atividade no contexto da cultura universitária; ser presença ativa e 

                                                           
5 Segundo apurado pelos autores deste TCC, pastoralista é aquele que, como Jesus Cristo, vai 
ao encontro de seu rebanho, acolhe as ovelhas. Na Universidade Católica de Santos, os 
pastoralistas são incumbidos de acolher e animar toda a comunidade universitária. 
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frequente junto aos jovens, sempre à procura de pontos de referência e de 

certeza de orientações e de finalidades.6  

A PdU, na UniSantos, é responsável pela consolidação da identidade 

confessional e, de acordo com o atual pró-reitor de Pastoral, Padre Claudio 

Scherer da Silva, sua ação está na defesa e vivência de valores éticos e 

humanísticos por toda a comunidade acadêmica.  

 

Os valores éticos do ser humano têm que ser apresentados dentro da 
universidade como uma das missões da PdU.  O trabalho de pastoral 
deve alicerçar-se em quatro pilares para atrair os públicos da 
Universidade: fé, razão, diálogo e ciência (CASTILHO, 2013).7 

       

 

 

3.5 Estudo dos cenários do segmento de mercado (concorrência, pontos 

fortes e pontos fracos) 

 

 

A Baixada Santista, em especial o município de Santos, é o cenário 

onde está inserida a Universidade Católica de Santos e, por conseguinte, a 

Pastoral da Universidade, que é a organização-cliente deste projeto. Santos 

caracteriza-se como polo universitário, uma vez que reúne uma série de 

instituições de ensino superior, entre as quais quatro universidades particulares 

e uma federal; dois centros universitários também privados; e três unidades 

superiores: duas particulares e uma estadual.8  

Nesse cenário, com dez instituições de ensino superior, a presença de 

um trabalho de evangelização, ação social e vinculado a princípios e valores 

cristãos se apresenta em quatro delas: Universidade Católica de Santos; 

Universidade Santa Cecília; Universidade Metodista (EAD) e Centro 

Universitário Lusíada.          

Dessas quatro instituições de ensino superior citadas anteriormente, 

somente a Universidade Católica de Santos possui uma Pró-Reitoria de 

Pastoral. O Centro Universitário Lusíada, que tem como confissão cristã a 

                                                           
6 Ação Pastoral na Universidade Católica de Santos. Ago. 2002. Santos.  
7 De acordo com entrevista com Pe. Antônio Paulo Ferreira Castilh, em 20 ago. 2013.  
8 Informações obtidas pelo setor de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos em: 
31 maio de 2013. 
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religião Presbiteriana, não possui nenhuma ação pastoral e também não está 

implícita na missão, visão e valores. A Pastoral Universitária existe na 

Universidade Santa Cecília, que não é confessional, porém, realiza missas e 

abre espaço para o Grupo de Oração Universitária (GOU)9.  

Fora da Baixada Santista, as principais instituições que possuem ação 

efetiva e sistemática de suas PdUs são as Pontifícias Universidades Católicas 

de São Paulo, de Campinas, de Minas Gerais, do Paraná, de Brasília, do Vale 

do Rio dos Sinos, de Petrópolis; as Universidades São Francisco, do Sagrado 

Coração e Católica de Uberlândia; os Centros Universitários Salesiano de São 

Paulo, São Camilo e Claretiano; e a Faculdade Católica de Tocantins. No 

entanto, não em todas a PdU está subordinada a uma Pró-Reitoria, como na 

Universidade Católica de Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Segundo apurado pelos autores deste TCC, o Grupo de Oração Universitária (GOU) é um 
movimento de jovens universitários católicos, que pratica sua fé nas instituições de ensino 
superior e, no caso das Católicas, coexiste, mas independe da Pastoral da Universidade. 
Especificamente na UniSantos, a PdU permite que o grupo pratique sua espiritualidade.        
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QUADRO 2 – Instituições de Ensino Superior em Santos 

 

FONTE: Elaborado pela Agência Illuminare. 
 

 

 

Instituição de 
Ensino 

Origem Identidade Categoria Ação 
Evangelizadora 

 
Universidade 
Católica de 

Santos 

 
Santos 

 
Católica 

 
Particular, 

Comunitária e 
Confessional 

 
PdU 

Universidade 
Metropolitana de 

Santos 

 
Santos 

 
- 

 
Particular 

 
- 

Universidade 
Santa Cecília 

 
Santos 

 
Cristã 

 
Particular 

 
PU 

Universidade 
Paulista 

 
São Paulo 

 
- 

 
Particular 

 
- 

Centro 
Universitário 

Lusíada 

 
Santos 

 
- 

 
Particular e 

Confessional 

 
- 

Universidade 
Federal de São 

Paulo 

 
São Paulo 

 
- 

 
Federal 

 
- 

Universidade 
Metodista de 

São Paulo (EAD) 

 
São Paulo 

 
Presbiteriana 

 
Particular e 

Confessional 

 
PU 

Escola Superior 
de Propaganda e 

Marketing  

 
Santos 

 
- 

 
Particular 

 
- 

Escola Superior 
de 

Administração e 
Gestão 

 
São Paulo 

 
- 

 
Particular 

 
- 
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A Agência Illuminare recorreu à análise SWOT para estudar os 

ambientes internos e externos da organização-cliente. Esse modelo é utilizado 

para o levantamento de informações sobre uma instituição, importantes para o 

planejamento estratégico e a gestão organizacional.  O termo SWOT é uma 

sigla em Inglês que significa: Strengths - forças; Weaknesses – fraquezas; 

Opportunities – oportunidades e Threats - ameaças. 

Tendo em vista este estudo de cenário, a Agência identificou como 

forças o fato de a Pastoral estar vinculada a uma Pró-Reitoria de Pastoral, que 

é integrada à estrutura hierárquica da UniSantos, e confere autonomia às 

atividades da PdU. Apesar de não constar no organograma, a Pró-Reitoria 

participa de deliberações sobre a gestão institucional. Também é uma força o 

fato de estar situada no campus universitário; isso é, sua presença física é 

estratégica. No cenário externo, é primeira e única a ser denominada Pastoral 

da Universidade - a sua “concorrente” é Pastoral Universitária. 

Entre as fraquezas estão a falta de vínculo permanente com os 

discentes da Universidade, pelo fato de permanecerem apenas de quatro a 

cinco anos - período médio de duração dos cursos; inexistência de  verba 

específica para a Pró-Reitoria de Pastoral, dificultando a realização de 

atividades; dificuldade de contar com o apoio dos jovens católicos praticantes, 

por falta de tempo, pois já estão comprometidos com suas próprias paróquias; 

professores e funcionários não envolvidos com a PdU, apenas os professores 

mais antigos na Universidade colaboram com a Pastoral; e falta de divulgação 

realizada corretamente, por não ser planejada e efetuada em tempo hábil. 

Já as ameaças detectadas foram o término, em 2013, do mandato do 

atual pró-reitor de Pastoral. A Instituição pode entender que não se faz mais 

necessária a Pró-Reitoria de Pastoral e integrar a PdU à Pró-Reitoria 

Comunitária, como foi no passado; com isso, a UniSantos pode ter afetada a 

sua identidade católica, por não divulgar as ações pastorais e se igualar às 

demais universidades locais.  

Enfim, como oportunidades, a Pastoral pode se valer da posição da 

Igreja Católica e da postura pessoal do Papa Francisco sobre a urgência em se 

promover o diálogo com todas as religiões e, ainda, de sua preocupação com o 

futuro da juventude e pleitear maior apoio para atividades de caráter ecumênico 

no ambiente universitário, constituído em sua maioria, por jovens, alunos e 
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funcionários. Uma esperança surge também como um novo mandato para a 

alta administração da UniSantos. Em caso da continuidade da Pró-Reitoria de 

Pastoral, os setores vinculados a ela podem ganhar impulso. Dessa maneira, a 

PdU será beneficiada e passará a adotar o planejamento estratégico de suas 

atividades. 

 

 

QUADRO 3 – Análise SWOT da organização-cliente 

 

Forças 
 

Possui uma Pró-Reitoria de Pastoral; 
Inserida na estrutura Hierárquica;  
Localizada dentro da UniSantos;  
No cenário externo, é a primeira e única a 
ser denominada Pastoral da 
Universidade; a sua “concorrente” é a 
Pastoral Universitária.   

Fraquezas 
 

Falta de vínculo permanente com os 
discentes;  
Inexistência de verba específica para a 
Pró-Reitoria de Pastoral;  
Dificuldade de contar com apoio dos 
jovens católicos praticantes por falta de 
tempo. 
Professores e funcionários não envolvidos 
com a PdU; 
Falta de divulgação realizada 
corretamente, por não ser planejada e 
efetuada em tempo hábil. 

 

Ameaças 
 

Término de mandato do atual pró-reitor de 
Pastoral; 
Afetar sua identidade Católica e se igualar 
às demais universidades. 

Oportunidades 
 

Posse da próxima Reitoria para um novo 
mandato de 2014 a 2017, que possibilita 
este projeto; 
Ratificação da postura da Igreja Católica 
de promoção de diálogo ecumênico entre 
as religiões assumida publicamente pelo 
Papa Francisco em 2013. 
A Igreja Católica sempre dedicou uma 
atenção especial à juventude. 
Estas premissas justificam e reforçam que 
o momento é oportuno para a Pastoral. 
Reforçar sua missão evangelizadora e 
promotora do diálogo ecumênico no 
ambiente universitário.  

 

Fonte: Elaborado pela Agência Illuminare. 
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CAPÍTULO 4 - A ORGANIZAÇÃO-CLIENTE 

 

 

A organização-cliente deste projeto é a Pastoral da Universidade 

Católica de Santos (PdU). No entanto, para a elaboração de uma proposta de 

Relações Públicas voltada para a PdU é necessário conhecer, mesmo que sem 

maior profundidade, a instituição de ensino que o cliente está vinculado. 

 

 

4.1 A Universidade Católica de Santos 

 

 

O Ministério da Educação assinou em 6 de fevereiro de 1986 a Carta-

Consulta da Universidade Católica de Santos, tornando-a primeira universidade 

da Baixada Santista. É uma instituição de ensino superior confessional e que 

se rege por um Estatuto, por um Regimento Geral, pela legislação em vigor e 

por um Marco Referencial, que explicita a Identidade Católica da Instituição.  

A Universidade tem por finalidade oferecer o ensino superior em todas 

as modalidades; elaborar programas de pesquisa e estudo que forneçam 

subsídios para as soluções dos problemas nacionais, regionais e 

internacionais, estender as atividades de ensino e pesquisa à comunidade, sob 

forma de cursos, serviços, tecnologias e produtos; promover como centro de 

elaboração e comunicação de cultura de modo a responder às necessidades 

econômicas, sociais e políticas do país. Inspirada em princípios cristãos, tem 

como objetivo prestar consultoria, assessoria e serviços à comunidade e a 

instituições oficiais e particulares, entre outros.  

Em seu Marco Referencial, preconiza preparar profissionais com:  

“sólida formação cristã, notáveis no saber, habilitados ao eficiente desempenho 

de suas funções, com senso de responsabilidade social e que sejam 

testemunhas no mundo de sua Identidade Católica”.  

 

Coerente consigo mesma e com este Marco Referencial, a UniSantos 
se dispõe a um processo de permanente autoavaliação de seu 
desempenho, em busca de seu aperfeiçoamento institucional e do 
cumprimento de seus objetivos (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SANTOS, 2013). 
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A Universidade está sediada em Santos (SP), onde estão instalados três 

campi: D. Idílio José Soares – Avenida Conselheiro Nébias, 300, bairro: Vila 

Mathias; D. David Picão – Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 140/144, 

Encruzilhada, e Boqueirão – Avenida Conselheiro Nébias, 589/595, bairro:  

Boqueirão. 

A estrutura hierárquica da Universidade Católica de Santos é constituída 

pelos Conselhos Superiores (Conselho Universitário, Conselho de Ensino e 

Pesquisa e Conselho de Administrativo, Econômico e Financeiro); Chancelaria; 

Reitoria; Unidades Universitárias; Órgãos Suplementares e Setores 

Administrativos. A representação desta estrutura, demonstradas na Figura 1, 

ratifica o diagnóstico da Illuminare, no que se refere à condição institucional da 

Pró-Reitoria de Pastoral, pois é a única das pró-reitorias que não discrimina os 

setores vinculados a ela. No caso, a Pastoral da Universidade, a disciplina 

Problemas do Homem Contemporâneo e a Secretaria Executiva. A prática 

operacional da Pró-Reitoria de Pastoral revela que esta vinculação é real e faz 

parte do cotidiano da Instituição. Vale ressaltar que o organograma 

apresentado é uma reprodução sintetizada dos níveis decisórios e operacionais 

da UniSantos vigentes até 201310 e que, ao que se sabe, ainda deverá sofrer 

alterações, uma vez que a Universidade está em processo de finalização de 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2012-2016. 

A atual Reitoria tem mandato de quatro anos (de 1º de janeiro de 2010 a 

31 de dezembro de 2013) e é composta pelos docentes: Marcos Medina Leite 

(reitor); Roseane Marques da Graça Lopes (pró-reitora acadêmica); Claudio 

José dos Santos (pró-reitor comunitário); e Cláudio Scherer da Silva (pró-reitor 

de Pastoral) – todos membros do corpo docente da Instituição. A ordem de 

sucessão obedece à descrição anterior.  

Atualmente, a UniSantos oferece 39 cursos de graduação; 61 cursos de 

especialização; três programas de mestrado e dois doutorados. Possui 5.500 

alunos distribuídos entre a graduação, especialização, mestrado e doutorado. 

O corpo docente é constituído por 390 pessoas e o corpo técnico-administrativo 

por 267 pessoas.11 

                                                           
10 Informação fornecida pela Reitoria em: 28 abr. 2013. 
11 Informação obtida por meio do pró-reitor de Pastoral em: 20 set. 2013. 
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Quanto à procedência de recursos financeiros, a principal fonte de 

receita são as mensalidades dos cursos pagas pelos alunos. O demonstrativo 

contábil e o balanço de 2012 da SVSL discriminam as receitas e despesas da 

UniSantos, que representaram, no ano, cerca de R$7 milhões. As verbas 

destinadas à Pró-Reitoria de Pastoral são consideradas na previsão 

orçamentária da Universidade, embora a PdU tenha um centro de custos para 

lançamento contábil, não contando com verba específica. Atualmente, a verba 

destinada a Pró-Reitoria é realocada de outros setores, criando dificuldade 

para a execução de projetos e comunicação específicos. 
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4.2 Organograma 

 

 

Figura 1 – Organograma sintético da Universidade Católica de Santos 

 

 

Fonte: Modelo fornecido pelo Gabinete do Reitor 2013, reproduzido 

fielmente. 
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4.3 Missão, visão e valores da Universidade Católica de Santos 

 

 

A Missão, Visão e Valores da Universidade Católica de Santos, descritos 

no Briefing (Cap.4, item 4.7), foram extraídos do Marco Referencial da 

Universidade (1986) ― documento que registra a identidade católica da 

Instituição e expressa seu compromisso com a formação humanística de 

universitários e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão devem nortear-se pelo 

Marco Referencial que definiu sua missão: 

 

[…] preparar profissionais com sólida formação cristã, notáveis no 
saber, habilitados ao eficiente desempenho de suas funções, com 
senso de responsabilidade social e que sejam testemunhas no 
mundo de sua Identidade Católica [...] (UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SANTOS, 1986). 
 
 

 Da mesma forma, estabeleceu o caminho para a conquista de seu 

objetivo maior, entendido como Visão:  

 

[...] como Universidade é uma comunidade acadêmica que, de modo 
rigoroso e crítico, contribui para a defesa e o desenvolvimento da 
dignidade humana, como também para a herança cultural, mediante a 
investigação, o ensino e os serviços prestados à comunidade 
(UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, 1986). 
 
 

Ainda demarcados em seu guia maior, encontram-se os Valores 

Institucionais:  

 

Juntamente com os valores comuns a toda Universidade, a 
UniSantos se empenha, de modo especial, no cultivo dos valores 
humanos e da ética cristã, para a construção de uma sociedade 
democrática renovada, mais justa, mais igualitária. Afirma o primado 
do homem sobre as coisas, do espírito sobre a matéria, da ética 
sobre a técnica, de modo que a ciência e a técnica estejam a serviço 
do homem. Reconhece e defende o direito universal à educação e à 
livre escolha do indivíduo quanto ao tipo de educação. Inserida numa 
sociedade pluralista, aceita todas as pessoas, sem distinção de raça, 
cor ou credo, desde que satisfeitas às exigências legais e o respeito à 
Identidade Católica da Instituição (UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 
SANTOS, 1986). 
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A Pastoral da Universidade (PdU) desempenha suas atribuições com 

base nos princípios institucionais e evangelizadores das demais instituições de 

ensino superior confessionais e católicas. No caso da PdU UniSantos, tais 

princípios espelham-se também no Marco Referencial e representam a Missão, 

os Valores e a Visão da Pastoral, no âmbito da UniSantos.  

A Pró-Reitoria de Pastoral publicou, em 2002, um documento interno 

que esclarece o papel da Pastoral da Universidade para a comunidade 

acadêmica ― alunos, professores e funcionários:  

 

Tem a finalidade de auxiliar na expressão da identidade católica e 
missão da UniSantos. Preocupa-se em acolher a todos os que, no 
âmbito da UniSantos, ainda não conhecem o Evangelho e estão 
dispostos a acolhê-lo livremente. Aberta ao diálogo e à colaboração 
sincera dos membros da comunidade universitária, e com eles 
preocupa-se com a promoção cultural do ser humano e com o 
desenvolvimento cultural dos povos. Dispõe-se a sustentar os 
católicos comprometidos com a vida universitária (VICENTE, 2010)12. 

 

 

4.4 Faturamento Bruto da Sociedade Visconde de São Leopoldo 

 

 

A Universidade Católica de Santos é uma das unidades de ensino que 

compõem o Complexo Educacional São Leopoldo, composto ainda por uma 

escola de Ensino Fundamental e Médio - o Liceu Santista. Ambas são 

mantidas pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, responsável pela dotação 

e controle orçamentário e balanço patrimonial de todo o Complexo. Por ser 

uma instituição sem fins lucrativos, a receita é proveniente do pagamento de 

mensalidades das unidades de ensino e o resultado financeiro favorável deve 

ser reaplicado na própria instituição. Em 31 de dezembro de 2012, o 

desempenho das operações e dos fluxos de caixa para o exercício findo 

daquela data foi de R$150.097.040,28 (DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, 

2013, p.95).  

A previsão orçamentária da UniSantos é uma atribuição da Reitoria, que 

deve submetê-la à aprovação da Assembleia Geral da Mantenedora, no início 

                                                           
12 Aulas da Profa. Esp. Neusa Lopes Vicente, da disciplina Cultura e Comunicação 
Institucionais Comparadas I, da Universidade Católica de Santos, 2010. 
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de cada ano civil. Contempla despesas, receitas e investimentos em pesquisa, 

ensino, extensão, graduação e pós-graduação. Além desses, também nos 

setores administrativos e nas unidades universitárias. Qualquer alteração deve 

ter anuência da Mantenedora. 

 

Segundo o estatuto da Universidade Católica de Santos, em seu Art. 
60, o regime financeiro da Universidade obedece aos seguintes 
princípios e normas: I - o exercício coincide com o ano civil; II - o 
orçamento disciplina a previsão da receita e a fixação da despesa; III 
- as alterações nas dotações orçamentárias, quando impliquem em 
aumento de despesas, devem ser aprovadas pela Mantenedora 
(UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, 2013). 
 
 

As Pró-Reitorias têm as suas atribuições estabelecidas no Estatuto e 

estão submetidas a este orçamento geral. As despesas da Pró-Reitoria de 

Pastoral, que afetam a Pastoral da Universidade e os demais setores 

acadêmicos e administrativos, são consideradas na previsão orçamentária da 

Universidade. Isso representa que a Pastoral da Universidade, embora tenha 

um centro de custos para lançamento contábil, não conta com verba específica. 

Com este modelo há um incentivo e um esforço grande dos gestores 

acadêmicos e administrativos pela busca de parcerias para a realização de 

atividades.  

O demonstrativo contábil e o balanço de 2012 da SVSL discriminam as 

receitas e despesas da UniSantos, que representaram R$7.239.368,22. Essas 

informações foram obtidas por meio da publicação obrigatória do Balanço 

Patrimonial, em jornal de grande circulação (DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, 

2013, p.95). A Instituição tem por norma não fornecer esses dados. 

 

 

4.5 Comunicação Organizacional na Universidade Católica de Santos 

 

 

A comunicação organizacional é atribuição do Departamento de 

Imprensa, Setor de Relações Públicas, subordinados à Pró-Reitoria 

Comunitária, e o Departamento de Marketing subordinado à Pró-Reitoria 

Administrativa.  
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O Núcleo Educação à Distância, composto em sua gestão por dois 

setores: o acadêmico e o de produção audiovisual. A comunicação com a 

comunidade é uma das atribuições do setor de produção audiovisual que 

organiza e produz um programa institucional (Urbanidades) veiculado na TV 

UNISANTOS.  

A UniSantos também faz uso das mídias digitais para agilizar a 

comunicação com as comunidades interna e externa. Cabe à Editoria Portal, 

com apoio do Departamento de Informática e Tecnologia, gerenciar o acesso 

de docentes, discentes e corpo técnico-administrativo ao portal institucional via 

intranet, assim como da comunidade externa, por meio dos links Fale Conosco 

e Ouvidoria. O emprego da Web corportiva e a presença nas Redes Sociais 

(Twitter, Facebook, Youtube, Orkut, Linkedin) visam informar e responder aos 

questionamentos dessas comunidades e são atribuições do Departamento de 

Imprensa e do Departamento de Marketing. 

Outro canal disponibilizado para receber reivindicações, sugestões, 

críticas e elogios relacionados à Instituição é a Ouvidoria. Sua principal 

atribuição é facilitar a comunicação entre a comunidade interna (discentes, 

docentes e corpo técnico-administrativo) e a comunidade externa com a 

UniSantos. 

A Política de Comunicação Institucional emprega estratégias da 

Comunicação Integrada, concretizadas por meio de campanhas publicitárias, 

produção de veículos institucionais, relacionamento com a mídia externa e com 

os públicos de interesse e promoção de eventos institucionais. Emprega 

tecnologias e utiliza-se das Redes Sociais para agilizar a comunicação e 

permitir que a UniSantos esteja conectada de maneira a se tornar acessível 

local e globalmente. Cada setor é coordenado por um profissional graduado na 

área específica, com equipe de auxiliares, também com formação superior e, 

com exceção de um deles, todos egressos da UniSantos. Além do corpo 

técnico-administrativo, os setores oferecem vaga para o treinamento de alunos 

de Comunicação Social da própria Universidade. 

Toda essa estrutura atende à Reitoria, às unidades universitárias e aos 

setores acadêmicos e administrativos quanto à divulgação de realizações e dos 

diferenciais da Instituição. Entre os setores, são atendidas também a Pró-

Reitoria de Pastoral e a Pastoral da Universidade.  
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Além dos serviços dessa infraestrutura, a Pastoral da Universidade 

utiliza-se de outros meios para a divulgação de suas atividades e mobilização 

da comunidade interna para participação em encontros religiosos, campanhas 

de solidariedade, eventos musicais, palestras e demais atividades voltadas 

para discentes, docentes e funcionários. São produzidos cartazes e afixados 

em locais visíveis, enviados e-mail marketing.13 

 

 

4.6 História Institucional da Pastoral da Universidade Católica de Santos 

 

 

Relatar a história institucional da Pastoral da Universidade Católica de 

Santos (PdU) exigiu da Agência Illuminare o levantamento de informações com 

algumas pessoas que vivenciaram e ainda acompanham a trajetória da PdU. A 

dificuldade em encontrar registros oficiais foi uma das barreiras a serem 

vencidas. Pelos relatos, foi possível esboçar as primeiras ações na Instituição, 

que marcaram a instalação da PdU nos moldes atuais. As informações, mesmo 

que sem uma cronologia sequencial, permitiram conhecer e documentar a 

iniciativa dos primeiros alunos e professores católicos que atuaram e, ainda 

atuam, para a evangelização no meio universitário. 

Muitas das fontes foram alunos e, atualmente, são professores na 

UniSantos. Para esse trabalho, foram colhidos depoimentos dos professores 

Márcia Fernandes Melzer, Maria Apparecida Franco Pereira, Antônio Tadeu 

Frutuoso Amado, Neusa Lopes Vicente e Antônio Paulo Ferreira de Castilho, 

além do próprio Pró-Reitor de Pastoral. 

A ação evangelizadora, no âmbito da Instituição, foi concomitante ao 

próprio crescimento do Complexo Educacional São Leopoldo, cuja origem data 

de 1951, ano de criação da entidade mantenedora, hoje, Universidade Católica 

de Santos – a Sociedade Visconde de São Leopoldo (SVSL).  

Como primeira instituição de ensino superior da Baixada Santista e 

Litoral, a SVSL atraía estudantes para suas Faculdades de Direito; de Filosofia, 

Ciências e Letras e demais unidades criadas nas décadas subsequentes. 

                                                           
13 De acordo com o Relatório de Autoavaliação Institucional 2011. 
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Muitos desses jovens universitários professavam a fé católica e eram militantes 

em suas paróquias e membros de movimentos de jovens católicos. A 

graduação, na área de Humanas, também atraía religiosos e religiosas que 

representaram, juntamente com os leigos, as primeiras atividades 

extracurriculares, que promoviam a diálogo entre a fé e razão, e colocavam em 

prática a produção do saber à luz do Evangelho de Jesus Cristo.  

Grupos de estudo sobre a relação dialógica fé e razão e o compromisso 

do ensino superior com as questões sociais surgiram acompanhando o 

crescimento da própria Instituição, chamada a contribuir para a formação 

humanística dos jovens e a transformação da sociedade. Antes da década de 

1970, essa discussão era abordada na matéria Cultura Religiosa. Este foco foi 

resgatado pela disciplina curricular – Problemas do Homem Contemporâneo 

(PHC), em 1973. Nesta época, dois professores da Instituição, Pe. Lúcio Floro 

Graziosi e Célia Pereira Mendes, estiveram na Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) de São Paulo para conhecer a disciplina Problema Filosófico, Teológico 

do Homem Contemporâneo (PFTHC) e implantá-la nas faculdades mantidas 

pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, com maior abrangência para 

questões e temas contemporâneos sociais e humanitários. Em 1983, a 

coordenação da matéria de PHC ficou a cargo de um religioso indicado pelo 

bispo diocesano e presidente da Sociedade Visconde de São Leopoldo, Dom 

David Picão, e ministrada por docentes católicos. Havia grupos que se 

dedicavam também à catequese daqueles jovens ainda não batizados ou que 

buscavam os demais sacramentos. 

Com a criação da UniSantos, em 1986, a disciplina PHC vinculou-se à 

Vice-Reitoria Acadêmica (na época, nome oficial da Pró-Reitoria Acadêmica) e 

a Pastoral Universitária, ainda em estágio embrionário, ficou vinculada à Vice-

Reitoria Comunitária (hoje, Pró-Reitoria Comunitária). Sob essa nova estrutura, 

a ação evangelizadora esteve aos cuidados de outro sacerdote diocesano, o 

Padre Antônio Paulo Ferreira de Castilho, e, depois, sob a responsabilidade do 

leigo Manoel Joaquim Felipe ― ambos docentes da UniSantos. 

 

 

Antigamente, Pastoral e PHC eram separados. Uma, era Vice Pró-
Reitoria Comunitária e outra era Reitoria Acadêmica. Hoje em dia, é 
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importante a ligação entre Pastoral e PHC pela interdisciplinaridade, 
havendo esta integração (CASTILHO, 2013).14 
 
 

Em reunião realizada em 2 de setembro de 2002, que contou com as 

presenças do Bispo Emérito de Santos e primeiro Pró-Reitor de Pastoral da 

UniSantos, Dom David Picão; do Vigário Paroquial da Paróquia do Imaculado 

Coração de Maria e membro da Secretaria Executiva da PdU, Padre Claudio 

Scherer da Silva, à época, aluno de Jornalismo; da professora da Faculdade de 

Enfermagem e membro da Secretaria Executiva da PdU, Irmã Delma Ameide 

Lorenzini; da professora da Faculdade de Enfermagem e membro da 

Secretaria Executiva da PdU, professora Márcia Fernandes Melzer; do 

professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Manoel Joaquim Felipe; 

do professor da Faculdade de Direito, Esaú Cobra Ribeiro;  da estudante do 5º 

Semestre do Curso de Farmácia e Bioquímica, Analita Ribeiro de Macedo 

Paiva que foi voluntária na Secretaria da Pastoral; do  coordenador do Projeto 

Cultural da UniSantos, Luiz Carlos Peres; do  professor da Faculdade de 

Direito e diretor-secretário da Fundação Dom David, Luiz Gonzaga Lourenço; 

da coordenadora de Bibliotecas da UniSantos, Maria Rita de Cássia Rebello 

Nastasi; da  professora da Faculdade de Comunicação, Neusa Lopes Vicente; 

e o professor Silvio Ênio Bergamini, também da Faculdade de Comunicação. 

Nessa reunião foram discutidos vários assuntos. Um dos prédios pertencentes 

à Sociedade Visconde São Leopoldo, onde iniciou a Pró-Reitoria de Pastoral, 

localizada na rua Ceará, 78, no, então, Campus Pompéia, porém, esse prédio 

foi vendido em 2009, fazendo com que, a Pró-Reitoria de Pastoral se alojasse 

no andar térreo do mesmo prédio da Reitoria, na rua Euclides da Cunha, 241. 

Em 2003, com a inauguração do Campus D. Idílio José Soares, toda a reitoria, 

inclusive, a Pró-Reitoria de Pastoral foram transferidos para o segundo andar 

do prédio administrativo.  

Em 2003, a Reitoria passou para o Campus D. Idílio José Soares, bem 

como a secretária contratada para atender a Pró-Reitoria de Pastoral. Desse 

período até janeiro de 2011, quando foi transferida para outro departamento da 

Universidade. As seguintes funções eram exercidas por essa profissional: 

atendimento telefônico e pessoal ao público-alvo da Pastoral; organização dos 

                                                           
14 De acordo com a entrevista concedida pelo Pe. Antônio Paulo Ferreira de Castilho. 
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eventos com o auxílio esporádico de alguns setores da UniSantos; auxílio ao 

Pró-Reitor de Pastoral nas missas, retiros, momentos oracionais, encontros 

com os pastoralistas; organização de todo o arquivo da Pró-Reitoria de 

Pastoral e da Pastoral.  

Como mencionado no Briefing (Cap.4, item 4.7), de 2002 até 2009, as 

atividades pastorais eram organizadas por meio dessa Secretaria Executiva. 

Com a efetiva atuação desse grupo liderado pelo pró-reitor, e, então, bispo 

emérito Dom David Picão, houve consideráveis avanços na mobilização da 

comunidade universitária, com a promoção de diversas atividades voltadas 

para alunos, professores e funcionários. Além disso, os membros da Secretaria 

Executiva participaram de encontros nacionais entre as “católicas”, em que se 

discutiam propostas e o futuro das pastorais. A denominação Pastoral da 

Universidade foi resultante de tais eventos e considerada um diferencial das 

“católicas” em relação às demais instituições de ensino superior.   

Com o falecimento de Dom David, em 30 de abril de 2009, o chanceler 

nomeou o Padre Claudio Scherer da Silva para o cargo de Pró-Reitor de 

Pastoral, cujo mandato vai até 31 de dezembro de 2013.   

Desde 2009, até o momento presente, a Pastoral não conta mais com o 

auxílio da funcionária administrativa de Pastoral.  

 

 

4.7 Briefing da Pastoral da Universidade Católica de Santos 

 

 

A partir da criação da Pró-Reitoria de Pastoral, em 2002, a ação 

evangelizadora começou a estruturar-se de maneira a integrar a alta 

administração da Universidade e a iniciar um movimento interno junto aos 

discentes, docentes e corpo técnico-administrativo para discussão do papel dos 

católicos na transformação da sociedade, a partir da educação superior 

voluntária. O primeiro Pró-Reitor de Pastoral foi o bispo emérito de Santos, 

Dom David Picão. Esse cargo é uma designação pessoal do chanceler da 

UniSantos e não indicação do reitor. 

A Pró-Reitoria de Pastoral, em sintonia com a Coordenação de Pastoral 

da Diocese de Santos, tem a finalidade de auxiliar na expressão da identidade 
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católica e missão da Universidade Católica de Santos. Outra função é a de 

coordenar, juntamente com as outras Prós-Reitorias da UniSantos e com os 

órgãos da alta administração, a formulação e implementação de ações para a 

evangelização na Universidade. Dentre esses objetivos, o principal é criar 

condições favoráveis ao fortalecimento da Pastoral.  As atribuições e atividades 

da Pró-Reitoria são promover o culto e formação; manter os grupos de 

pastoralistas; cuidar das capelas e sacristias, atendimento à comunidade 

acadêmica da Instituição. As atribuições iniciais priorizam a celebração de 

missas em ocasiões solenes, atendimento espiritual à comunidade interna, 

promoção de trabalhos na sociedade e o diálogo com os docentes sobre fé, 

razão, religião e ciência.15 

Após sua criação, a Pró-Reitoria ocupou uma sala no prédio anexo à 

então sede da Reitoria, que esteve instalada no Campus Pompéia, de 1986 a 

2003. A sala abrigava o Gabinete do Pró-Reitor e a Secretaria Executiva, seu 

endereço era rua Ceará, 70. Com a venda deste imóvel, a Pró-Reitoria passou 

a ocupar uma sala no térreo do mesmo imóvel ocupado pelas demais Pró-

Reitorias e Chancelaria. Com a inauguração do Campus D. Idílio José Soares, 

no início de 2003, toda a Reitoria foi transferida para o novo campus 

universitário e o Gabinete do pró-reitor passou a contar com uma auxiliar 

administrativa, para o expediente cotidiano até o final do ano de 2010.  

Além da Pastoral da Universidade, estão subordinadas à Pró-Reitoria, 

ainda, a Secretaria Executiva e a disciplina Problemas do Homem 

Contemporâneo. A Secretaria Executiva está ligada diretamente ao pró-reitor e 

seus membros são escolhidos pessoalmente por ele e nomeados pela Reitoria. 

São funções dos secretários: colaborar na elaboração do planejamento da Pró-

Reitoria; garantir a execução do planejamento e dos projetos realizados pela 

Pró-Reitoria; informar ao pró-reitor todos os assuntos referentes à PdU; de 

acordo com o pró-reitor, animar e coordenar as atividades nos campi e nos 

diversos setores da UniSantos, com a ajuda da equipe de colaboradores 

(pastoralistas); responsabilizar-se pelas correspondências e arquivos da Pró-

Reitoria; assinar as atas juntamente com o pró-reitor. Caso julgue necessário, o 

pró-reitor pode ampliar a estrutura da Secretaria Executiva e criar outros 

                                                           
15 De acordo com entrevista realizada com o pró-reitor de Pastoral, Padre Claudio Scherer da 
Silva em: 12 jul. 2013.  
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serviços. De 2003 a 2009, foi designada uma auxiliar administrativa para o 

atendimento à Pró-Reitoria de Pastoral, em substituição à voluntária que 

auxiliava a Secretaria Executiva. 

Ainda na gestão de Dom David Picão (2002-2009), teve início a 

implementação das atividades pastorais por meio de sua Secretaria Executiva, 

à época, constituída por representantes do clero (Irmã Delma Ameide 

Lorenzini), do corpo docente (Professora Márcia Fernandes Melzer) e do corpo 

discente (Padre Claudio Scherer da Silva). Com a efetiva atuação desse grupo 

liderado pelo pró-reitor, houve consideráveis avanços na mobilização da 

comunidade universitária, com a promoção de diversas atividades voltadas 

para alunos, professores e funcionários. Além disso, os membros da Secretaria 

Executiva participavam de encontros nacionais entre as “católicas”, em que se 

discutiam propostas e o futuro da pastoral de cada instituição superior. A 

denominação Pastoral da Universidade foi resultante de tais eventos e 

considerada um diferencial das “católicas” em relação às demais instituições 

não confessionais.  

A Pastoral da Universidade é o sujeito da ação da Pró-Reitoria para a 

evangelização da comunidade universitária. No campus D. Idílio José Soares, a 

Pastoral está localizada no andar térreo, ao lado da Capela São José e do 

posto bancário. No Boqueirão, fica também no andar térreo em uma sala no 

interior da Capela Santo Ivo. O campus David Picão não possui sala destinada 

à PdU nem capela.  

Com Dom David, a Pró-Reitoria ganhou forte impulso e a PdU espaços 

nos campi, com a destinação de uma sala exclusiva e a realização de eventos 

religiosos, culturais e de reflexão. Com seu falecimento, em 30 de abril de 

2009, o chanceler nomeou Padre Claudio Scherer da Silva para o cargo de pró-

reitor de Pastoral, cujo mandato vai até 31 de dezembro de 2013. Uma das 

medidas adotadas após o início de seu mandato foi à vinculação da disciplina 

Problemas do Homem Contemporâneo (PHC) à Pró-Reitoria de Pastoral. 

A Pastoral da UniSantos não possui uma estrutura de comunicação 

social própria, utilizando os setores da própria Universidade para apoio e 

divulgação de suas atividades. De 2002 a 2009, a PdU contou com o apoio das 

Agências Experimentais de Relações Públicas e de Publicidade e Propaganda. 

A colaboração financeira ou de serviços contou com docentes e 
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patrocinadores, como descritos na Comunicação Organizacional (Cap.4, item 

4.5). Ainda na década passada, a Pastoral da Universidade realizou diversas 

atividades como Cine Pastoral, retiros, reuniões com os pastoralistas, missas, 

encontros com funcionários e professores, shows de evangelização, palestras 

sobre temas humanitários. Ainda são realizados shows, missas e reuniões com 

os pastoralistas. Para divulgar as atividades eram utilizadas técnicas de 

comunicação dirigida, como murais, banners, cartazes e folders. Os projetos 

eram organizados pela Secretaria Executiva.  

O logotipo da PdU, criado pelo professor e publicitário Hermenegildo 

Rafael Menin, remete a três símbolos cristãos em sua composição, os quais 

foram sugeridos pelo então aluno Claudio Scherer da Silva e pela professora 

Elita César Argemon. O pão, que nos alimenta, dá vida e salvação e é o próprio 

Corpo de Cristo para os católicos; a vela que representa a luz crística no 

caminho a ser seguido; e o peixe, que é o próprio símbolo dos cristãos, 

utilizado na antiguidade para identificá-los no período em que eram 

perseguidos, e usado até hoje. O slogan, “Nesta Pastoral há lugar para você”, 

idealizado em 2002, também por Scherer e Argemon, remete ao ecumenismo, 

pois a Pastoral está aberta para receber todos da comunidade acadêmica, não 

somente católicos, além de estimular um relacionamento de amor e amizade 

com cada um dos públicos-alvos. O jingle foi composto pela então aluna do 

curso de Publicidade e Propaganda e pastoralista Dayana Nascimento 

Santana.  

No primeiro semestre de 2013, foram realizadas as seguintes atividades 

pela PdU, divulgação às classes como recepção aos novos alunos; reunião 

entre Pe. Claudio Scherer da Silva e os pastoralistas para organizar as 

atividades no decorrer do ano letivo; reunião na Paróquia do Imaculado 

Coração de Maria para reflexão sobre a realidade da Pastoral; trabalho com os 

funcionários por ocasião da Páscoa; entrega de chocolate e mensagem sobre a 

Páscoa; participação na reunião da Associação Nacional de Educação Católica 

do Brasil (ANEC) realizada em abril; reuniões com os pastoralistas todas as 

sextas-feiras, no horário do intervalo das aulas, quando ocorrem discussões 

sobre bioética, o papel da Igreja, as formas de evangelização dentro da 

Universidade, formas de atrair os alunos e divulgação da PdU.  
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No segundo semestre, a PdU participou da Feira de Profissões da 

Católica UniSantos (TRENDS), com um estande divulgando a Pastoral e foi 

decidido em reunião dos pastoralistas que a cada 15 dias, às quartas-feiras, 

haverá um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento em parceria com 

o Grupo de Oração Universitário (GOU).  

O pró-reitor de Pastoral acompanhou todas as atividades e também foi 

seu planejador. Hoje, a PdU utiliza-se das técnicas de comunicação dirigida - 

mural, banner, folder, reuniões e cartazes. Conta, ainda, com a divulgação nas 

Redes Sociais por meio do Facebook e, no Portal UniSantos, um link no menu 

institucional. Do ponto de vista litúrgico, mantém as celebrações de missas em 

dois campi.   

O cenário de “concorrentes” da PdU é representado por duas 

Instituições de Ensino Superior − Universidade Santa Cecília e Centro 

Universitário Lusíada, em que se encontra a presença da Pastoral 

Universitária, destacada no Capítulo 3 deste trabalho. O mesmo capítulo revela 

forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, de acordo com a análise SWOT 

da organização-cliente. 
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CAPÍTULO 5 – PESQUISAS  

 

 

Pesquisa é um conjunto de ações que visam a descoberta de novos 

conhecimentos em uma determinada área. A palavra pesquisa deriva do termo 

em Latim perquirere, que significa procurar com perseverança. Uma parte 

importante de qualquer pesquisa é o recolhimento de dados e, por isso, um 

pesquisador deve buscar por informações com minuciosidade. 

A pesquisa constitui-se em um conjunto de procedimentos que visam 

produzir um novo conhecimento e, não apenas reproduzir o que já se sabe 

sobre um dado objetivo em um determinado campo científico. Pode-se dizer 

que pesquisa é a atividade científica pela qual se descobre a realidade. 

No meio acadêmico, a pesquisa é um dos pilares da atividade 

universitária, os pesquisadores têm como objetivo produzir informação para 

uma disciplina acadêmica, contribuindo para o desenvolvimento social, e pode 

servir como base de dados e sustentação para a tomada de decisões.  

A pesquisa é necessária para que o relações-públicas identifique e 

conheça a opinião e o sentimento de seus públicos sobre a organização. 

Segundo Fortes (2003), a coleta, qualificação e análise dos fatos sobre 

questões ligadas aos grupos que podem vir a influenciar os objetivos da 

organização e o processo de troca de serviços. O resultado oferece 

sustentação ao planejamento estratégico e permite as ações de Relações 

Públicas. Fortes (2003) salienta que a pesquisa consente descobrir até que 

ponto os públicos estão informados sobre as responsabilidades da 

organização, assim como pensam e reagem diante das decisões. Dessa forma, 

é possível prever as atitudes a serem tomadas. Além disso, é importante para 

identificar as necessidades de cada público, quais medidas devem ser tomadas 

na resolução dos problemas, apontar as impressões sobre a organização e o 

nível de rejeição perante o seu público. 

De posse dos resultados, “obtêm-se informações para as programações 

de relacionamento e julgam-se os seus resultados para que haja adesão 

recíproca entre empresa e os públicos” (FORTES, 2003, p.96). Desse modo, 

não basta apenas descobrir quais são os públicos de interesse da organização, 
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mas estudá-los e determinar como são afetados para que possam ser 

desenvolvidas ações específicas. 

Andrade (2003) afirma que diante da complexidade da vida moderna, um 

homem de negócios deve conhecer todos os elementos que podem interferir 

em sua organização. Sendo assim, a coleta de informações e dados é 

fundamental para orientação racional na tomada de decisões e condução dos 

negócios. O cliente deve estreitar o relacionamento com seus públicos, 

enquanto objeto de Relações Públicas. 

Neste projeto de Relações Públicas, a Agência optou por utilizar o 

método de pesquisa por conveniência, porém, estratificada por campus, para 

conhecer quais são os problemas que a Pastoral enfrenta e procurar saná-los, 

com uma estratégia de comunicação adequada.  

Foram realizadas três pesquisas com o mesmo foco, a PdU. Porém, com 

públicos diferentes: o corpo discente, o docente e o técnico-administrativo.  

Cada pesquisa tem suas perguntas diretamente ligadas ao público a ser 

pesquisado. Foram elaboradas questões de acordo com os problemas 

levantados e as hipóteses, que se buscou confirmar.  

O universo total da UniSantos reúne 6.157 pessoas, entre alunos, 

professores e funcionários. O corpo técnico-administrativo é composto por 267 

funcionários e foram entrevistados aproximadamente 17% (46 funcionários), o 

corpo discente é formado por 5.500 alunos e aproximadamente 2,2% deles 

foram entrevistados (120 alunos); o corpo docente conta com 390 professores, 

e teve aproximadamente 10% de entrevistados (41 professores).16 

 

 

5.1 Projeto de Pesquisa ─ Corpo Discente  

 

 

Problema 

 

Por ser uma Instituição Católica que conta com corpo discente de, 

aproximadamente, 5.500 alunos, qual a efetiva participação ou a devida 

                                                           
16  Informação obtida por meio do pró-reitor de Pastoral em: 20 set. 2013. 
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rejeição. O que explica a baixa participação e envolvimento dos alunos(as) nas 

atividades da pastoral da universidade. 

 

Justificativa 

 

É importante identificar o grau de conhecimento, a percepção e o 

relacionamento dos alunos com a pastoral, para a realização futura de projetos 

de comunicação e melhorias de processos, além de estreitar o relacionamento 

dos alunos com a pastoral da universidade. Após um levantamento de dados 

sobre a organização, percebeu-se que essas informações não estão 

disponíveis.    

 

Hipóteses  

 

1 - O pouco incentivo à participação dos alunos nas atividades da Pdu 

por parte dos professores; 

2 - Porque não tem informações sobre as atividades; 

3 - Porque a Pastoral é pouco representativa nos campi, isso é, sua 

presença não é evidente e perceptiva; 

4 - Por questões pessoais dos alunos;      

5 - Qual o grau de conhecimento, a percepção e o relacionamento que o 

corpo de alunos tem sobre a Pastoral da Universidade.  

6 - O aluno tem uma opção religiosa diferente da identidade e princípios 

da pastoral. 

 

Público-alvo - Corpo discente da UniSantos. 

 

Universo ─ Total de 120 alunos.   

  

Amostragem ─ Não probabilística por julgamento – 2,2%. 

 

Metodologia ─ Pesquisa Quantitativa com amostra não probabilística por 

julgamento. 
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Instrumento ─ Formulário de pesquisa por meio de entrevistador, aplicado 

entre os dias 19 a 29 de setembro nos três campi da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Margem de erro ─ 4,5% - caso a pesquisa seja de 2,2% dos alunos. 

 

 

5.1.1 Pesquisa realizada com o corpo discente da UniSantos 

 

 

5.1.1.2 Campus D. Idílio José Soares 

 

  

Foi elaborada uma pesquisa com 15 perguntas (abertas e fechadas), 

que foi aplicada na última semana de setembro de 2013 aos alunos dos três 

campi da Universidade Católica de Santos: o Campus D. Idílio José Soares 

(CDI), D. David Picão (CDP) e Boqueirão (CB), para embasar o conteúdo do 

trabalho de conclusão de curso, complementando a pesquisa com o corpo 

técnico-administrativo. 

A primeira parte da pesquisa é composta de dados pessoais, como faixa 

etária, sexo e dados do curso que o aluno estuda na Universidade. A segunda 

parte é composta de questões direcionadas a Pastoral e sugestões.  

Iniciando as perguntas, foram separados os campi para melhor 

visualização da necessidade de cada um, para uma melhor e personalizada 

análise, como também foi escolhida uma amostra de 2,2% dos alunos dos 

campi como base para análise posterior dos dados. 

O primeiro campus foi o CDI, com 80 pessoas entrevistadas, das quais 

55,71% são mulheres e 44,29% são homens, como identificado no Gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 

 

Em relação à idade dos alunos que frequentam o CDI, a pesquisa 

revelou que 84,29% está na faixa de 16 a 29 anos, sendo apenas 1,43% dos 

alunos acima de 49 anos; 11,43% na faixa de 27 a 36 anos; 2,86% de 37 a 49 

anos; não tendo nenhum aluno com mais de 61 anos de idade. 

 

GRÁFICO 2 

 

Na primeira parte do questionário, a grande maioria dos entrevistados 

disse ser solteira, 88,57%; 5,71% respondeu ser casada; e 1,43% divorciada, 

conforme Gráfico 3. 
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GRÁFICO 3 

 

Finalizando a primeira parte da pesquisa, os dados são sobre os cursos 

nos quais os alunos estavam matriculados: Engenharia Civil dos 2º,  4º e 6º 

semestres, alunos matriculados no curso de Serviço Social dos 2º e 4º 

semestres, curso de Tradutção e Interpretação cursando o 2º e 4º semestres,  

Engenharia de Produção nos 2º, 4º e 10º semestres, houve também alunos do 

curso de Psicologia dos 2º, 4º, 6º e 10º semestres, Enfermagem dos 4º e 6º 

semestres, Relações Internacionais do 4º semestre, como também em 

números bem equiparados, cursos de Administração 4º e 8º semestres, 

Nutrição do 2º semestre, Redes de Computadores do 5º semestre, Relações 

Públicas dos 6º e 8º semestres, Ciências Contábeis do 6º semestre, 

Publicidade e Propaganda dos 4º e 6º semestres, Filosofia do 2º semestre, 

História dos 2º e 4º semestres, Farmácia − 6º semestre, Química − 8º semestre 

e, por fim, o curso de Letras do 4º semestre. Foram abordados números de 

alunos bem equivalentes por curso, para que a análise fosse a mais próxima da 

realidade possível. 

Entrando na segunda parte da pesquisa, a 1ª pergunta foi sobre fé, se 

os alunos professam alguma fé, dos quais 81,43% respondeu que sim, 

enquanto 18,57% respondeu que não. 
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GRÁFICO 4 

 

Desses 81,43% de alunos que respondeu ter fé, 38,60% disse na 

questão 1ª que participa por meio de cultos, 35,09% confirmou que vai a 

reuniões, 24,56% participa de palestras, 28,07% pertence a pastorais, 22,81% 

vai a eventos educacionais e 33,33% prefere encontros, sendo que podiam 

escolher mais de uma opção como forma de praticar a fé. 

 

GRÁFICO 5  

 

 

Ainda nesses 81,43%, na primeira pergunta aberta 1ª b, foi perguntado 

“qual a fé que professam?” A maioria, com 60%, respondeu católica, tendo 

também, em menor número, dividindo entre adeptos evangélicos (cristãos), 
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espíritas, ateus, protestantes, testemunha de Jeová, agnósticos e um adepto 

ao Seicho No Ie. 

Uma porcentagem pequena dos entrevistados respondeu a pergunta 

aberta de número 2, sobre o motivo de não professar alguma fé, os 

respondentes disseram não se interessar ou falta de tempo. 

Na 3ª pergunta, os entrevistados foram questionados sobre a 

participação  nas atividades da Universidade, 78,57% respondeu que não 

participa das atividades, apenas 21,43% participa. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Desses 21,43% que participa das atividades da Universidade, 80% o faz 

por meio de missas, principalmente; 46,67% participa de grupos de orações e 

40% das reuniões, empatados com 26,67% participa de palestras, encontros e 

shows da Pastoral, apenas 6,67% disse que frequenta cultos ecumênicos. 
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GRÁFICO 7 

 

Nas perguntas abertas de número 4 e 5, “Por que participa das 

atividades?” e “Qual a sugestão para melhorar a atividade em questão”?, 

apenas 21,43% disse que participa das atividades da Pastoral e que podiam 

responder, contudo, houve várias pesquisas sem resposta, nem todos 

responderam.  

Mas, dos 5% que respondeu, participam porque se identificam e gostam 

ou porque foram convidados, têm tempo e o fazem pelo catolicismo. Como 

também responderam que participam para colocar em prática o evangelho e ter 

mais interação na faculdade. Sugeriram mais divulgação, mais horários 

disponíveis e mais atividades. 

A questão número 6 pergunta se os alunos conhecem as atividades da 

Pastoral, 54,29% disse sim, e 45,71% não. 
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GRÁFICO 8 

 

Dos 54,29% que conhecem as atividades da Pastoral, 81,58% 

respondeu na questão 7 que não participa delas, apenas 23,68% respondeu 

que vai às atividades. 

 

GRÁFICO 9 

 

 

Foi perguntado a esses 23,68% que responderam participar de alguma 

atividade dentro da Pastoral, por meio de pergunta aberta número 7a, qual 
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atividade participava. 10% respondeu que participava de grupo de jovens, das 

reuniões, cruz peregrina, missas, Pastoral da Universidade  e shows. 

Na questão aberta 7b que perguntava por que esses 81,58% não 

participavam das atividades, os alunos disseram que por falta de interesse e de 

horários. Outros responderam que falta divulgação e que não se sentem à 

vontade devido à falta de acolhida. 

Na 8ª questão, que é aberta, a pergunta foi qual atividade que o 

entrevistado gostaria que a Pastoral realizasse, esses responderam que ação 

social,  voluntariado, atividades na sala e no intervalo, indicaram também as 

aulas de PHC (Problemas do Homem Contemporâneo) como uma forma de 

realizar atividades da PdU na sala de aula, sugeriram também realizar mais 

palestras, ter mais encontros de espiritualidade e aproveitar a juventude, fazer 

promoção de Pentecostes e evangelização. 

Dos entrevistados, 61,43% acredita que não há obstáculos para 

participar das reuniões da Pastoral, já 28,57% respondeu na questão 9 que 

existem obstáculos para que eles frequentem as reuniões da Pastoral. 

 

GRÁFICO 10 

 

Em uma pergunta aberta sequenciada, de número 10, solicitou-se 

identificar quais seriam esses obstáculos para frequentar as reuniões da 

Pastoral; 5% respondeu que são a falta de tempo e de flexibilidade nos 
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horários, porém, alguns responderam também que sua doutrina é incompatível 

com a da Pastoral. 

Na questão 11ª, perguntou-se se os alunos sabiam onde fica a sala da 

Pastoral; 64,29% respondeu que sim, diferente de 35,71% que não sabe onde 

fica. 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Foi perguntado também, na questão 12, se os alunos sabem quem 

coordena a Pastoral da Universidade, apenas 22,86% disse que sabia, já a 

maioria 62,86% não sabe quem coordena a Pastoral, sendo que alguns 

entrevistados não responderam a esta pergunta.  

Dos alunos que responderam, tinham que responder a uma seguinte 

pergunta aberta 12ªa, “Quem é que coordena?”. A maioria respondeu Padre 

Claudio, porém, alguns responderam Tuanni (aluna) e as professoras Neusa 

Lopes Vicente e Márcia Melzer. 
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GRÁFICO 12 

 

Na questão de número 13 foi solicitado aos alunos que citassem os 

meios de comunicação da Universidade com os quais têm acesso, podendo 

escolher mais de um; 94,29% respondeu que acessa o site da Universidade, 

87,14% visualiza o mural dentro dos campi, enquanto que 77,14% vê também 

os cartazes da Universidade e 62,86% disse que assiste à mídia indoor 

localizada no pátio, sendo que 58,57% participa dos eventos, 50% vê os 

folders, podendo também nesta questão optar por mais de um meio de 

comunicação. 

 

GRÁFICO 13 
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A 14ª questão pergunta com qual frequência eles acessam a estes 

meios de comunicação; 42,86% disse que diariamente, 41,43% acessa os 

meios de comunicação semanalmente e 7,14% empatou com a frequência 

quinzenal e mensal. 

 

GRÁFICO 14 

 

Na última pergunta, de número 15, solicitou-se uma sugestão para a 

Pastoral. Poucos responderam − 15% disse que há necessidade de mais 

divulgação, incentivo aos alunos e maior disponibilidade de horários das 

atividades ou mesmo melhorá-las, sugeriram também ter eventos de 

espiritualidade e englobar outras religiões, e a possibilidade de os alunos terem 

essas informações sobre a Pastoral no ato da matrícula. 

 

5.1.1.3 Campus D. David Picão 

 

 

A mesma pesquisa foi aplicada no campus D. David Picão com um total 

de 20 entrevistados, sendo 70% de mulheres e 30% de homens, conforme 

Gráfico 15. 

 



77 

 

GRÁFICO 15 

 

 

No quesito Idade, o CDP apresentou 85% dos entrevistados na faixa de 

16 a 26 anos, não muito diferente do campus anterior, 10% na faixa de 27 a 36 

anos, finalizando com 5% dos alunos entre 37 a 48 anos, pois não há, na 

amostragem, nenhum aluno acima de 49 anos. 

 

GRÁFICO 16 
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Sobre o estado civil, 90% respondeu ser solteiro, 5 % casado e 5% 

divorciado. 

 

GRÁFICO 17 

 

No CDP, os respondentes eram alunos cursando o 2º e 4º semestres do 

curso de Pedagogia, o 4º semestre de Comércio Exterior, 2º semestre de 

Engenharia de Produção  e 4º semestre de Química Tecnológica. 

Na segunda parte do questionário, 15% dos entrevistados que 

responderam a primeira pergunta, disseram que não professam nenhuma fé, 

contra 85% que professam. 
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GRÁFICO 18 

 

Desses 85% que professam alguma fé, fazem-no, principalmente, por 

meio de cultos, com 41,18% dos alunos. Empatados, com 23,53%, ficaram as 

reuniões e encontros; 17,65% professa a fé por meio de eventos educativos, 

ficando empatadas também as palestras e pastorais com 5,88% das respostas, 

conforme apurado na 1ª questão. 

Desses 85%, responderam em pergunta aberta 1b, que a fé que 

professam é católica em sua maioria, dividindo os demais em espíritas, 

evangélicos e protestantes. 

 

GRÁFICO 19 
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A questão aberta de número 2 foi respondida apenas por duas pessoas, 

que disseram não professar fé devido à falta de interesse ou de convite. 

Na 3ª pergunta, sobre quem participa das atividades cristãs dentro da 

Universidade, 100% respondeu que não, ninguém participa, sendo que as 

próximas perguntas (4ª e 5ª) que seriam “De que forma participa?”, “Por que 

participa?” e “Qual sugestão para melhorar a atividade?” não foram 

respondidas, por estarem relacionadas à questão anterior. 

 

GRÁFICO 20 
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Passando para a 6ª questão, que pergunta se o entrevistado conhece 

alguma atividade da Pastoral da Universidade, 90% respondeu que não; 10% 

que conhecia alguma atividade, conforme Gráfico 21. 

 

GRÁFICO 21 

 

Desses 10% que responderam conhecer alguma atividade, 100% 

afirmou na questão 7ª que não participa, apesar de conhecer. O gráfico 

totalizou 150%, em razão de alguns entrevistados não conhecerem as 

atividades na questão anterior, responderam a essa questão opcionalmente. 

 

GRÁFICO 22 

 



82 

 

Como ninguém afirma participar das atividades da Pastoral, a questão 

número 7 não foi respondida. 

Na pergunta 7b, que questiona o porquê dos alunos não participarem 

das atividades, disseram que não sabem quando elas acontecem, falta de 

informação e horário flexível, outros afirmaram não ter interesse. 

Na pergunta aberta de número 8, pergunta-se qual a atividade que os 

alunos gostariam que a Pastoral realizasse, esses disseram que gincanas, 

grupos educacionais, dinâmicas de grupo, trabalhos infantis e com a saúde.  

O gráfico abaixo mostra que foi apurado na 9ª questão que 55% dos 

entrevistados acreditam que não enfrentam obstáculos para frequentar as 

reuniões da Pastoral, enquanto 45% confirma que existem obstáculos para eles 

frequentarem as reuniões. 

 

GRÁFICO 23 

 

Na 10ª questão aberta, 45% dos alunos respondentes disse que existem 

obstáculos, confirma que não tem tempo disponível, falta de informações, não 

sabia que existiam, horários dos encontros e missas não atendem à sua 

disponibilidade e que não existem atividades em sua cidade. 

Na 11ª, 95% dos alunos deste campus dizem que não sabem onde fica 

a sala da Pastoral, apenas 5% sabem sua localização. 

 

GRÁFICO 24 
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Dos entrevistados, 80% não sabe quem coordena atualmente a Pastoral, 

conforme gráfico abaixo, e os demais 20% não respondeu a pergunta. Ficando 

a 12ª questão em branco. 

 

GRÁFICO 25 

 

 

A 13ª questão pedia para citar os meios de comunicação da 

Universidade que o aluno tem acesso; 100% respondeu o site da Universidade, 

65% visualiza os murais, 25% os folders e 55% os cartazes, sendo que os 

alunos poderiam apontar mais de um meio de comunicação, empatados 
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ficaram a mídia indoor localizada no pátio e os eventos, com 35% das 

respostas. 

 

GRÁFICO 26 

 

Na penúltima pergunta, 55% disse que semanalmente tem acesso a 

algum meio de comunicação citado anteriormente, ficando 40% com frequência 

diária e apenas 5% acessa algum meio quinzenalmente. 

 

GRÁFICO 27 
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A última pergunta solicita sugestões para a Pastoral. Os alunos 

comentaram a falta de divulgação e a possibilidade de um grupo educacional. 

 

 

5.1.1.4 Campus Boqueirão 

 

 

A pesquisa foi aplicada no CB para 20 alunos, a mesma amostragem 

para todos os três campi, na primeira parte da pesquisa, a entrevista confirmou 

que 60% dos entrevistados são do sexo feminino e 40% do masculino, 

conforme o Gráfico 28. 

 

GRÁFICO 28 

 

Sobre a idade dos entrevistados, não muito diferente dos outros dois 

campi, os alunos têm, na maioria, idade entre 16 e 26 anos, com 80%. Com 

10% das respostas estão os alunos na faixa etária de 27 a 36 anos; com igual 

porcentagem ficaram as faixas de 37 a 48 e 49 a 60 anos, 5% cada, não 

apontando nenhum aluno acima de 60 anos. 
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GRÁFICO 29 

 

 

 

A maioria dos entrevistados deste campus é de solteiros, com 97,50%, e 

2,5%, casados. 

 

GRÁFICO 30 
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Finalizando a primeira parte da pesquisa no CB, os alunos questionados 

foram do curso de Direito dos 2º , 4º , 6º ,8º e 10º semestres, e de  Arquitetura 

dos 2º , 4º , 6º ,8º e 10º semestres.  

Na segunda parte do questionário, a primeira pergunta apontou que 

62,50% professa alguma fé, sendo que apenas 37,50% não professa fé 

religiosa.  

 

GRÁFICO 31 

 

 

Na primeira pergunta aberta 1a, esses 62,50% que responderam ter fé 

religiosa, citaram qual a religião: católicos, evangélicos, espíritas, protestantes, 

budista e ecumênicos. 

Desses 62,50% que professam alguma fé, 52% respondeu na questão 

1b que o faz por meio de cultos, empatados com 12% cada, as pastorais, os 

eventos e os encontros educativos, 4% participa das reuniões e somente 8% 

participa por meio de palestras, podendo os alunos optar por mais de uma 

forma de praticar da fé. 
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GRÁFICO 32 

 

Na pergunta aberta de número 2, as pessoas que não professam fé 

alguma responderam que não o fazem por falta de interesse e confiança, 

principalmente, o tempo também impossibilita algumas pessoas de 

participarem, assim como algumas responderam que são atéias ou que não se 

encontraram dentro das religiões. 

Porque 100% dos entrevistados responderam que não participam de 

atividades dentro da Universidade na questão 3, as duas próximas perguntas 

(4ª e 5ª) não foram respondidas, pois são relacionadas à participação das 

atividades e suas melhorias. 

Na 6ª questão do questionário, perguntou-se aos alunos se conheciam 

alguma atividade da Pastoral − 70% disse que não, apenas 30% conhece as 

atividades da Pastoral, conforme Gráfico 33. 
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GRÁFICO 33 

 

Desses 30% que conhecem as atividades da Pastoral, 108,33% 

respondeu que não participa das atividades, apenas 8,33% participa de alguma 

atividade,  isso se deu pois alguns alunos que estavam dentro dos 70% que 

não conhecem as atividades, também responderam a esta pergunta, 

incorretamente, demonstrado no Gráfico 34. 

 

GRÁFICO 34 

  

 

Aos alunos que conhecem as atividades da Pastoral, mas não 

participam, foi perguntado, em questão aberta, o motivo da não participação. 
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Responderam que é, principalmente, por falta de tempo e de interesse, como 

também falta de informação e porque não foram convidados para as ações. 

Na 8ª pergunta, foi solicitada a atividade que os entrevistados gostariam 

que a Universidade realizasse, estes deram várias sugestões, como reuniões 

de jovens, encontros educativos, haver mais interação, criar grupo de 

evangelização, mais divulgação para os alunos, ter aproximação com os 

alunos, fazer atividades sociais e de voluntariado, bem como integrar religião e 

ciência e, por fim, sugeriram trabalhar a parte social do Direito. 

A pergunta 9ª, representada pelo gráfico abaixo, questiona sobre os 

obstáculos que existem para que os alunos frequentem as reuniões da 

Pastoral, 40% respondeu que existem obstáculos, contra 57,50% que acredita 

não haver obstáculos para que frequetem as reuniões. Alguns não 

responderam a esta pergunta. 

Na pergunta aberta 10, esses 40% deveriam apontar os obstáculos 

enfrentados para que frequentem as reuniões da Pastoral. A falta de tempo e 

diferença religiosa foram os principais motivos, como também a falta de 

interesse e abordagem dos frequentadores foram citados pelos entrevistados. 

 

GRÁFICO 35 
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Dos entrevistados, 55% disse na pergunta de número 11, que não sabe 

onde fica a sala da Pastoral, e 42,50% confirmou que sabe. Alguns alunos não 

responderam a esta pergunta. 

 

GRÁFICO 36 

 

Dos alunos, 75% disse que não sabe quem coordena a Pastoral 

atualmente, conforme gráfico abaixo, sendo que apenas 5% respondeu que 

conhece o coordenador atual da Pastoral, abstendo-se alguns alunos de 

responder a essa pergunta. Desses 5%, dois responderam a pergunta aberta 

que pedia o nome do coordenador da Pastoral, que é o padre Claudio. 
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GRÁFICO 37 

 

A pergunta 13ª solicitou aos alunos que citassem quais os meios de 

comunicação da Universidade que eles têm acesso, 87,50% votou no site, 

62,50% visualiza os murais, 57,50% acessa os cartazes, 35% os folders da 

Universidade, 27,50% participa dos eventos em geral e 17,50% assiste à mídia 

indoor, localizada no pátio da Universidade. 

 

GRÁFICO 38 
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Dos entrevistados, 47,50% confirmou na questão 14 que, 

semanalmente, acessa pelo menos um meio de comunicação citado na 

questão anterior, 42,50% tem uma frequência diária de acesso, ficando apenas 

2,50% com acesso mensal aos meios de comunicação da Universidade. 

 

GRÁFICO 39 

 

 

 

A 15ª e última pergunta, pede sugestões para a Pastoral. Dos que 

responderam, 15%, pediu mais divulgação nas salas, bem como um trabalho 

mais focado aos jovens.  

 

 

5.2 Projeto de Pesquisa ─ Corpo Docente 

 

 

Problema 

 

Por ser uma Instituição Católica, qual o nível de conhecimento e 

participação de seu corpo docente na Pastoral da Universidade?  

 

Justificativa 
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A Universidade conta com um corpo docente constituído por 390 

professores, lotados na graduação e pós-graduação, e que pouco participam 

das atividades oferecidas pela Pastoral.  

 

Hipóteses  

 

1 - O pouco incentivo à participação dos docentes nas atividades da Pdu 

por parte da alta administração; 

2 - Porque a Pastoral não possui uma sala como referência presencial 

em dois dos três campi urbanos da Universidade;  

3 - Por razões particulares dos docentes;      

4 - Qual o grau de conhecimento, a percepção e o relacionamento que o 

corpo de docentes tem sobre a Pastoral da Universidade; 

5- Por ser um relacionamento comercial em que não se criam vínculos 

pastorais; 

6- O docente tem uma opção religiosa diferente da identidade e 

princípios da pastoral. 

 

Público-alvo - corpo docente. 

 

Universo - Total de 41 professores.  

 

Amostragem - Não probabilística por julgamento – aproximadamente 10%.  

 

Metodologia - Pesquisa Quantitativa com amostra não probabilística por 

julgamento. 

 

Instrumento - Formulário de pesquisa por meio de entrevistador, aplicado 

entre os dias 14 a 31 de outubro nos três campi da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Margem de erro - 4,5 % - caso a pesquisa seja de aproximadamente 10% dos 

professores. 
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5.2.1.1 Pesquisa realizada com o Corpo Docente da UniSantos 

 

 

5.2.1.2 Campus Boqueirão e D. Idílio José Soares  

 

  

Foram feitas entrevistas com os professores, na última semana de 

outubro de 2013. Foram aplicadas 12 questões contendo perguntas abertas e 

fechadas; o questionário se inicia com perguntas pessoais sobre sexo, idade e 

estado civil; posteriormente, perguntando sobre a fé dos professores e suas 

atividades com relação à prática da fé religiosa e sobre a Pastoral da 

Universidade. 

A amostragem contemplou os três campi - D. Idílio José Soares, 

Boqueirão e D. David Picão, totalizando 41 entrevistados no período. A 

amostragem única foi adotada porque, como empregado da instituição, os 

professores ministram aulas em mais de um curso e se deslocam entre os 

campi. 

Iniciou-se a pesquisa com os professores nos campi, Boqueirão e D. 

Idílio José Soares - foram 10 entrevistados, sendo 60% do sexo feminino e 

40%, do masculino, conforme o primeiro Gráfico 40. 

 

GRÁFICO 40 
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Continuando com a primeira parte do questionário, 50% dos 

entrevistados tem idade entre 47 e 57 anos, 20% tem acima de 58 anos, os 

30% restantes ficaram na faixa entre 36 a 46 anos, nenhum entrevistado está 

na faixa etária de 21 a 35 anos, conforme apontado no Gráfico 41. 

 

GRÁFICO 41 

 

 

O estado civil da maioria - 70% é de divorciados, com 20% de solteiros e 

10% de casados. 

 

GRÁFICO 42 
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Em relação à titulação, 50% é de mestres; 20% de doutores, e 30% de 

especialistas, conforme representação gráfica. 

GRÁFICO 43 

 

Ficaram empatados, com 30% cada, os entrevistados com tempo de 

instituição entre 6 e 10 anos e entre 21 e 25 anos; 20% de professores com 

tempo entre 11 e 15 anos; 10% com vínculo empregatício entre 16 e 20 anos. 

Os 10% restantes têm mais de 25 anos na Instituição. 

GRÁFICO 44 
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Ainda na primeira parte do formulário, perguntou-se sobre o tipo de 

dedicação: integral ou horista - 70% respondeu horista e 30% integral.  

Em uma primeira pergunta aberta, na primeira parte do questionário, os 

professores tinham que confirmar quais disciplinas ministram atualmente; 50% 

ministra na área de Formação Básica; 30% em disciplinas Profissionalizantes; 

80% na área de Humanas; 10% respondeu que ministra disciplinas na área de 

Exatas e 10% Biológicas, sendo que ministram mais de uma disciplina cada 

um.  

 

GRÁFICO 45 

 

A pergunta 1ª foi sobre a fé religiosa e 80% deles responderam que 

professam alguma fé, enquanto 20% responderam que não. 
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GRÁFICO 46 

 

Os 80% respondentes dividem-se entre Catolicismo, Budismo e 

Protestantismo. Aqueles que praticam sua fé, frequentam cultos e somam 30%; 

a prática da fé também é manifestada em reuniões, na presença em palestras, 

encontros, pastorais e em eventos educativos - cada atividade com 10% de 

respondentes.  

 

GRÁFICO 47 

 

Na 2ª pergunta, 20% revelou que não acredita nos conceitos religiosos 

e, por isso, não professa fé alguma. Na 3ª pergunta, a indagação foi sobre a 
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participação dos professores nas atividades cristãs dentro da Pastoral: 60% 

não participa e 40% participa de alguma atividade, de acordo com o Gráfico 48. 

 

GRÁFICO 48  

 

Os 40% que participam, indicaram mais de uma atividade - 40% 

frequenta missas; empatados, com 30% cada, ficaram shows da Pastoral e as 

palestras e, finalmente, também empatados, com 20% cada, ficaram as 

reuniões, os encontros e os eventos educativos. Com 10% cada, ficaram os 

grupos de orações e os cultos ecumênicos. 

Na questão aberta 4b, os entrevistados justificaram a participação: 

rezam, concentram-se, acreditam em Jesus, gostam de aprender, acreditam 

ser uma oportunidade de aprimoramento intelectual e de fé. 
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GRÁFICO 49 

 

A 5ª pergunta abriu para melhorar a atividade em questão. Os 

professores sugeriram mais divulgação, como também trabalhar mais música 

dentro das atividades, para torná-las mais leves. Uma sugestão interessante foi 

de trazer líderes intelectuais da PdU, como estímulo e para obter mais 

desenvolvimento. 

Na 6ª pergunta, os professores deveriam responder se conhecem a 

Pastoral da Universidade: 90% disse que sim e 10% que não. 

 

GRÁFICO 49 
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Desses 90% que conhecem a Pastoral, 37,50% participa da PdU, 

enquanto 87,50% não participam. A soma é maior que 100%, pois algumas 

pessoas que não conhecem a Pastoral também responderam a esta pergunta, 

desnecessariamente. 

 

GRÁFICO 50 

 

Na pergunta aberta 7a, dos 37,50% que participam, apenas um 

respondente confirmou participar de todas as atividades mencionadas. 

Na pergunta 7b, o principal motivo da não participação: a falta de tempo 

foi unanimidade das respostas. 

A 8ª questão pediu sugestões e os professores responderam: instalação 

de uma capela no campus; criação de um boletim informativo e organização de 

debates com os envolvidos. 

A pergunta de número 9 revelou que 80% sabe onde se localiza a sala 

da PdU no campus, 20% não sabe.  
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GRÁFICO 51 

 

Na 10ª questão, os professores deveriam responder sobre quem 

coordena a Pastoral da Universidade: 60% sabe quem a coordena e 40% 

desconhece a coordenação da Pastoral.  

 

GRÁFICO 52 

 

Na pergunta aberta 10a, os 60% que sabem quem coordena a Pastoral, 

responderam, em sua maioria, corretamente que é Padre Claudio; os nomes 

das professoras Neusa Lopes Vicente e Márcia Melzer foram citados também. 

A 11ª pergunta sobre em quais veículos de comunicação da 

Universidade buscam informações institucionais: 100% acessa o site; 70% 

busca por meio do informativo; 60% cartazes; e 40% participa dos eventos. Os 
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entrevistados optaram por mais de um meio de obter informações, conforme 

apontado no Gráfico 53. 

 

GRÁFICO 53 

 

A última pergunta aberta, de número 12, revelou outros meios de 

informação procurados pelos professores: murais e informativos on-line foram 

as principais respostas, porém, a “rádio peão” foi apontada como fonte de 

informações também. 

 

 

5.2.1.3 Campus D. David Picão e D. Idílio José Soares  

 

 

A pesquisa, nos campi Dom David Picão e Dom Idílio José Soares, 

também considerou os dados levando em conta que os professores ministram 

aulas nos dois campi - foram 10 professores entrevistados.  

A primeira parte informa o gênero: 50% mulheres e 50% homens. 
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GRÁFICO 54 

 

Em relação à idade, o gráfico a seguir mostra que 40% está na faixa 

entre 47 a 57 anos; com 30% cada, está na faixa entre 36 a 46 anos e acima 

de 57 anos.  Nenhum tem menos 35 anos de idade. 

 

GRÁFICO 55 

 

Sobre o estado civil: 60% é casado; 20% é solteiro e 20% divorciado. 
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GRÁFICO 56 

  

Sobre a titulação, conforme gráfico abaixo, 70% é mestre, 20% doutor e 

10% especialista. 

 

GRÁFICO 57 

 

Em relação ao tempo de Instituição: 40% tem até 5 anos; empatados, 

com 20% cada, ficaram os professores com 11 a 15 anos de Instituição, e com 

16 a 20 anos e aqueles com mais de 25 anos de Instituição. Nenhum professor 

desses campi tem menos que dois anos de Instituição. 
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GRÁFICO 58 

 

Na primeira pergunta aberta, os professores citaram as áreas de suas 

disciplinas: 20% ministra disciplinas na área de Formação Básica; 60% 

disciplinas Profissionalizantes; 70% na área de Humanas; 40% ministra 

disciplinas na área de Exatas; 10% Biológicas. Todos ministram mais de uma 

disciplina. 

Sobre a dedicação, 60% é horista e 40% tem dedicação integral. 

 

GRÁFICO 59 

 

Na 1ª pergunta sobre a fé, os entrevistados responderam sobre 

professar alguma fé religiosa: 70% disse que sim, enquanto 30% que não.  
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GRÁFICO 60 

 

Na questão aberta 1a, esses 70% disseram, em sua maioria, ser 

católicos, budistas e evangélicos. 

Na pergunta 1b, 60% respondeu que pratica por meio de cultos. Com 

20% cada, estão aqueles que frequentam palestras, eventos educacionais e 

encontros. Com 10% cada, estão os professores que participam de reuniões e 

pastorais.  
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GRÁFICO 61 

 

A 2ª questão revelou que 30% não professa alguma fé religiosa porque 

se considera ateu. 

A 3ª pergunta indicou como é a participação dos professores nas 

atividades cristãs na Universidade: 60% participa e 40% não participa das 

atividades. 

 

GRÁFICO 62 

 

Todos os 60% participam de missas; 30% assiste aos shows da 

Pastoral; 20% dos eventos educativos e, com 10% cada, frequentam reuniões, 

palestras, encontros ecumênicos. 
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GRÁFICO 63 

 

Na questão aberta 4b, os professores justificaram a participação por 

afinidade com as atividades, como também por entender que é uma forma de 

confraternizar com os demais colegas. 

Na questão 5, também aberta, o questionário pediu sugestões para 

melhorar as atividades que frequentam: sugeriram mais incentivos à 

participação, bem como mais estímulo e envolvimento dos próprios 

professores. 

Na 6ª pergunta, 80% respondeu que conhece a Pastoral e 20% que não. 

 

GRÁFICO 64 
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Desses 80% que conhecem a Pastoral, 112,50% não participa; 12,50% 

disse participar. O porcentual excede 100% porque quem não conhece a 

Pastoral também respondeu a essa pergunta, desnecessariamente. 

 

GRÁFICO 65 

 

A questão aberta 7a apontou que 80% participa de missas e shows da 

Pastoral.  

A 7b apontou que a maioria relata falta de tempo como principal fator 

para não participar. Outros porque se consideram ateus. 

A 8ª pergunta pediu sugestões: mais divulgação das atividades e da 

própria Pastoral e convidar monges para palestras. 

A 9ª pergunta demonstra que 90% sabe onde se localiza a sala da PdU 

no campus e 10% não.  
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GRÁFICO 66 

 

A identidade de quem coordena a Pastoral foi abordada na questão 10ª; 

80% respondeu sim e 20% não sabe quem coordena a Pastoral. 

 

GRÁFICO 67 

 

Na seguinte - 10a, os 80% responderam padre Claudio.  

A 11ª pergunta, em quais veículos de comunicação da Universidade 

buscam informações institucionais: 100% acessa o site; 70% busca por meio 

do informativo; 50% cartazes; e 40% participa dos eventos.  
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GRÁFICO 68 

 

A última pergunta aberta, de número 12, revelou outros meios de 

informação procurados pelos professores: busca de informações diretamente 

no site da Diocese de Santos foi apontada como fonte de informações também. 

 

 

5.2.1.4 Campus D. Idílio José Soares  

 

 

Esta pesquisa entrevistou professores que ministram aulas somente 

neste campus; são 21 entrevistados.  

A 1ª pergunta apurou o gênero: 33,33% é mulher e 66,67% homem. 
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GRÁFICO 69 

 

Em relação à idade, o gráfico a seguir mostra que 50% está na faixa 

entre 47 a 57 anos; 30% entre 36 a 46 anos;  20% acima de 57 anos. Nenhum 

tem menos de 35 anos de idade. 

 

GRÁFICO 70 

 

Sobre o estado civil: 66,67% é casado, empatados com 14,29% estão os 

solteiros e divorciados, os 4,7% restantes apresentam outros relacionamentos. 
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GRÁFICO 71 

 

 

 

Sobre a titulação, conforme gráfico abaixo, 57,14% é mestre; 23,81% 

doutor; 19,05% especialista. 

 

GRÁFICO 72 

 

Em relação ao tempo de Instituição: 28,57% de professores entre 11 a 

15 anos de instituição; 23,81% entre 6 a 10 anos; 19,05% com mais de 25 anos 

de Instituição; 14,29% entre 16 a 20 anos; 9,52% tem 21 a 25 anos, e, 

finalmente, 4,6% está na Instituição há menos de dois anos.     
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GRÁFICO 73 

 

 

Na primeira pergunta aberta, os professores citaram as áreas de suas 

disciplinas: empatados com 55%, os que ministram disciplinas na área de 

Formação Básica e Profissionalizante; 40% na área de Humanas; 30% ministra 

disciplinas na área de Exatas; 10% na área de Biológicas. Todos ministram 

mais de uma disciplina. 

Sobre a dedicação: 66,67% é horista e 33,33% é período integral. 

 

GRÁFICO 74 

 

Na 1ª pergunta sobre a fé: 85,71% professa alguma fé religiosa; 14,29% 

não professa fé religiosa. 
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Na questão aberta 1a, desses 85,71% que professam, todos são 

católicos. 

 

GRÁFICO 75 

 

Na pergunta 1b, 50% respondeu que pratica por meio de cultos. Com 

5,56% cada, estão aqueles que frequentam palestras, eventos educacionais e 

encontros. Com 10% cada, estão os professores que participam de reuniões e 

pastorais.  

Na questão 1b: 50% pratica a fé por meio de cultos e 5,56% em eventos 

educativos.  

 

GRÁFICO 76 
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A maioria dos entrevistados não respondeu a 2ª questão, os que 

responderam, disseram que é por questão pessoal e falta de fé nas pessoas. 

A 3ª pergunta indicou como é a participação dos professores nas 

atividades cristãs na Universidade: 66,67% não participa e 33,33% participa 

das atividades. 

 

GRÁFICO 77 

 

Todos os 100% participam de missas; 57,14% assiste aos shows da 

Pastoral; 28,57% vai aos eventos educativos e, empatados com 10% cada 

opção, ficaram as participações dos professores em reuniões, palestras e 

encontros ecumênicos. 

 

GRÁFICO 78 
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Na questão aberta 4b, os entrevistados justificaram a participação por se 

sentirem bem, que participar faz bem para a alma e também que é uma forma 

de ajudar o próximo. 

A 5ª questão pediu sugestões para melhorar essa atividade que 

frequentam: sugeriram mais divulgação, ir às salas de aula para incentivar e 

dar mais informações, como também sentem falta de uma confraternização de 

final de ano. Ter mais leveza nas atividades e foco nos jovens também foi 

abordado. 

Na 6ª pergunta, os professores deveriam responder se conhecem a 

Pastoral da Universidade: 52,38% disse que sim e 47,62% que não. 

 

GRÁFICO 79 

 

Na 7ª pergunta, 100% dos entrevistados confirmaram que não 

participam de atividades da Pastoral. 

A questão 7a ficou em branco, pois perguntou qual atividade eles 

participavam: 100% confirmou na questão anterior que não participa da 

Pastoral. Na próxima pergunta, 7b, esses 47,62% tinham que dizer por que não 

participam, a grande maioria por falta de tempo, alguns informaram que falta 

acolhida e convite da Pastoral e outros nem sabiam da existência dessas 

atividades. 

A 8ª pergunta pediu sugestões: mais divulgação foi unanimidade, 

convidar mensalmente os professores para participar das atividades. Sugeriram 

flexibilidade com os profissionais que têm algum tipo de problema, como 
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também, se possível, disponibilizar cinco minutos nas palestras para falar sobre 

a PdU. 

A 9ª pergunta demonstra que 80,95% sabe onde se localiza a sala da 

PdU no campus e 19,05% não.  

 

GRÁFICO 79 

 

Na 10ª questão, os professores deveriam responder sobre quem 

coordena a Pastoral da Universidade: 52,38% sabe quem a coordena e 47,62% 

desconhece a coordenação da Pastoral.  

 

GRÁFICO 80 

 

Na pergunta aberta 10a, os 52,38% que sabem quem coordena a 

Pastoral, responderam, em sua maioria, corretamente que é Padre Claudio; os 
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nomes das professoras Neusa Lopes Vicente e Márcia Melzer foram citados 

também. 

A 11ª pergunta, em quais veículos de comunicação da Universidade 

buscam informações institucionais: 100% acessa o site; 76,19% busca por 

meio do informativo; 61,90% cartazes; e 52,38% participa dos eventos. Os 

entrevistados optaram por mais de um meio de obter informações, conforme 

apontado no Gráfico 81. 

 

GRÁFICO 81 

 

 

 

A última pergunta aberta, de número 12, revelou outros meios de 

informação procurados pelos professores: e-mail institucional, Facebook, 

Youtube e os murais de avisos foram apontados como fontes de informações. 

 

 

5.3 Projeto de Pesquisa ─ Corpo Técnico-Administrativo 

 

 

Problema  

 

 

Por ser uma Instituição Católica com o corpo técnico-administrativo de 

267 pessoas aproximadamente, qual é a efetiva participação ou a devida 
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rejeição. O que explica a baixa participação e envolvimento dos funcionários 

nas atividades da Pastoral da Universidade. 

 

Hipóteses  

 

1 - O pouco incentivo à participação dos funcionários nas atividades da 

PdU por parte da alta administração; 

2 - Porque não tem informações sobre as atividades; 

3 - Porque a Pastoral é pouco representativa nos campi, isso é, sua 

presença não é evidente e perceptiva; 

4 - Por questões pessoais dos funcionários;      

5 - Qual é o grau de conhecimento e a percepção que o corpo técnico 

tem sobre a Pastoral da Universidade;  

6 - O funcionário tem uma opção religiosa diferente da identidade e 

princípios da pastoral. 

 

Justificativa  

 

É importante conhecer o grau de conhecimento e a percepção dos 

colaboradores da universidade sobre a pastoral, para a realização futura de 

projetos de comunicação e melhorias de processos da pastoral da 

universidade. Após um levantamento de dados sobre a organização, percebeu-

se que essas informações não estão disponíveis.    

Universo total de 41 pessoas com vínculo empregatício pela CLT com a 

Sociedade Visconde de São Leopoldo (mantenedora da Universidade Católica 

de Santos) e lotadas nos setores acadêmicos e administrativos da UniSantos e 

multiplicados em suas unidades universitárias.  

 

Público-alvo: corpo técnico-administrativo. 

 

Metodologia – Pesquisa Quantitativa com amostra não probabilística por 

julgamento. 

Amostragem – Não probabilística por julgamento. 
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Instrumento - Formulário de pesquisa por meio de entrevistador, aplicado 

entre os dias 14 a 31 de outubro nos três campi da Universidade Católica de 

Santos. 

 

Margem de erro – 4,5 % - caso a pesquisa seja de aproximadamente 15% dos 

funcionários. 

 

 

5.3.1 Pesquisa realizada com o corpo técnico-administrativo da UniSantos 

 

 

Aplicada pesquisa de opinião no mês de outubro de 2013, por meio de 

questionário com perguntas abertas e fechadas, totalizando 15 questões, em 

toda a Universidade Católica de Santos, como apoio e embasamento ao 

trabalho de conclusão de curso.  

Foram selecionados aproximadamente 15% do total de funcionários da 

Universidade, correspondendo a 41 colaboradores. Destes, a igualdade entre 

os sexos é quase alcançada, ou seja, aproximadamente 55% do sexo 

masculino e quase 45% do sexo feminino, como mostra o primeiro gráfico 

abaixo exposto, tendo um comparativo bem interessante para a fundamentação 

da pesquisa. 
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GRÁFICO 82 

 

 

Com relação aos dados pessoais, na primeira parte do questionário, 

nota-se que a grande maioria é de jovens, aproximadamente 78% dos 

funcionários, mais especificamente concentrado na faixa etária de 27 a 36 anos 

com 33,93%, tendo apenas 1,79% na faixa etária acima de 60 anos, conforme 

descriminado no Gráfico 83. 

 

GRÁFICO 83 

 

 

Quanto ao estado civil, os casados representam 37,50%; os solteiros 

53,57%, totalizando 91%. Ficando apenas 1,79% para os(as) viúvos(as) e 

3,57% para os divorciados(as), sendo uma parcela de 3,57% representada 

como “outros”, como por exemplo, pessoas que mantêm união estável ou 
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apenas moram juntos sem registro legal, informação fornecida pelos 

entrevistados durante a pesquisa. 

 

GRÁFICO 84 

 

 

 

Na primeira parte da pesquisa, onde aparecem os dados pessoais, foi 

constatado um nível de escolaridade adequado à faixa etária encontrada, 

sendo 35,71% com ensino superior completo e 28,57% com apenas o ensino 

médio completo, porém, apenas 7,14% tem uma pós-graduação, justificado 

devido à faixa etária média ser de 30 anos e alguns ainda estarem cursando, 

conforme relatado durante o questionário. 
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GRÁFICO 85 

 

 

Observa-se, no gráfico de tempo de Universidade, que a maior 

concentração de funcionários é de até cinco anos de trabalho na Universidade, 

com 16,07%; tendo seu ápice com colaboradores com apenas dois anos, com 

o percentual de 25%; sendo que a maioria trabalha no campus D. Idílio José 

Soares, com 62,50%, conforme informações do Gráfico 86. Os funcionários 

mais antigos que trabalham há mais de 20 anos na Universidade ficam com 

8,93% da amostragem. 
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GRÁFICO 86 

 

 

Entre os entrevistados, estão desde técnicos de finanças e de 

laboratório, recepcionistas, auxiliares de administração e biblioteca, como 

também operadores de audiovisual, secretárias e administradores prediais, 

informações obtidas por meio de uma questão aberta dentro da pesquisa. 

 

GRÁFICO 87 

 

 

Iniciando a pesquisa foi aferido, na questão 1ª, que 89,29% dos 

entrevistados professam alguma fé, em sua grande maioria católicos, tendo 

30% aderido à fé espírita, protestantismo e outras determinações cristãs. 

BOQUEIRÃO D. DAVID 

PICÃO 

D. IDÍLIO JOSÉ 

SOARES 
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O porcentual que respondeu não professar uma fé religiosa é de 

10,71%, na questão de número 2, argumentaram que não devido à falta de 

tempo e/ou de interesse próprio, como também devido a opiniões diversas e 

questionamentos próprios.  

 

GRÁFICO 88 

 

 

A prática religiosa de 55,36% acontece pela frequência a cultos em suas 

instituições; outros 19,64% frequentam reuniões, apenas 12,50% assiste a 

palestras e 8,93% indicou como “outros”, mencionando missas, rezar em casa, 

frequentar centros espíritas, conforme demonstrado no Gráfico 89. 

 

GRÁFICO 89 

 

 

 



129 

 

Com relação às atividades cristãs dentro da universidade, perguntado na 

questão 3ª, 85,71% disse não participar devido à falta de divulgação, escassez 

de tempo ou mesmo falta de interesse. Dos 14,29% que participam, fazem-no 

por meio de missas, eventos sociais e shows da Pastoral principalmente. 

 

GRÁFICO 90 

 

 

A grande maioria dos entrevistados não respondeu a pergunta 4b “Por 

que participa?” nem deu sugestão para melhorar as atividades, solicitada na 

questão número 5, duas perguntas abertas que buscavam compreender a 

rotina dos funcionários.  

Dos 14,29% que responderam participar de atividades cristãs dentro da 

universidade, relataram na questão 4b que o envolvimento nestes momentos é 

um ponto essencial do cristão. Outros entrevistados disseram que é uma 

manifestação de fé, e desta amostra alguns afirmaram também que gostavam, 

sentiam-se bem e tinham tempo disponível para as atividades. 

Na 5ª questão, que perguntava qual a sua sugestão para melhorar essa 

atividade, 2% das respostas foram sobre ter mais interações nos campi, 

disponibilidades de horários, inclusive, foi comentado que antes a missa era às 

18:00 e passou a ser às 20:40 horas, outras relataram que não podem mais 

participar, a grande maioria pediu melhor divulgação dos eventos e atividades 

para os alunos e professores, haver missas diariamente, além de estreitar a 

relação com os jovens. 
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Em relação à atividade da PdU, 73,21% dos entrevistados já ouviram 

falar. Destes, 62,50% não participa das atividades, apenas 12,50% participa. 

 

GRÁFICO 91 

 

 

GRÁFICO 92 

 

 

 

A questão aberta de número 7a pergunta qual atividade que esses 

12,50% participam, estes responderam que os shows, doação de alimentos e 

palestras são as opções preferidas. A questão 7b que buscava saber o porquê 

da não participação nas atividades da Pastoral. Do universo de 62,50% muitos 

não responderam, deixaram em branco e os que responderam disseram não se 

interessar pelas atividades por não ter tempo disponível ou afirmaram que a 

falta de divulgação e a escassez de horários fazem com que não participem. 
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Alguns comentaram que não participam devido às atividades ocorrerem dentro 

do horário de trabalho. 

A 8ª questão trouxe o entrevistado para mais perto da Pastoral, 

perguntando qual atividade ele julgaria ser interessante acrescentar no 

cotidiano, os pesquisados comentaram sobre ter ensinamento bíblico, 

evangelização, fazer mais atividades com crianças e adolescentes, promover 

debates variados (drogas, sexo, etc.), ter mais palestras, ações comunitárias 

como incentivos a visitar asilos, orfanatos e outros, como também sugeriram 

atividades com música, espiritualidade envolvendo festivais, campanhas de 

agasalho e doação de sangue. Os entrevistados comentaram sobre um 

encontro de funcionários para uma melhor e mais evidente interação ou mesmo 

promover um encontro ecumênico entre as religiões. 

 Dos funcionários entrevistados, 53,57% disse, na questão 9ª, que 

existem obstáculos para participar das atividades da Pastoral da universidade, 

e por meio da pergunta aberta número 10, responderam que a falta de tempo e 

agenda com os horários são os principais empecilhos encontrados por eles, 

seguidos da falta de divulgação no campus. 

 

GRÁFICO 93 

 

 

Foi perguntado nas questões 11ª e 12ª se os entrevistados conheciam a 

sala da Pastoral e quem a coordena atualmente. Conforme os Gráficos 94 e 

95, 69,64% afirma que sabe a sua localização e 41,07% disse que quem 

coordena a Pastoral atualmente é o Padre Claudio; 53,36% dos funcionários 

não sabem. 
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É importante citar que, destes 47,07% entrevistados que responderam 

quem coordena a Pastoral, 2% errou, mencionou outros nomes como Márcia 

Melzer, Neusa Lopes Vicente e Diana. 

 

GRÁFICO 94 

 

 

Uma observação interessante é que no campus D. David Picão não tem 

sala da Pastoral, portanto, destes 28,57% que responderam não saber a 

localização da sala da Pastoral, eram principalmente deste campus. 

 

GRÁFICO 95 

 

 

Perguntou-se quais meios de comunicação institucionais  que os 

entrevistados conhecem − 89,29% conhece os murais e 85,71% os cartazes, 

quando eles podiam escolher mais de uma opção de meio de comunicação ao 
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mesmo tempo, ficando a mídia indoor localizada no pátio do campus D. Idílio 

José Soares com 55,36%. 

 

GRÁFICO 96 

 

 

Em uma pergunta aberta foi questionado qual outro meio de 

comunicação os funcionários conheciam e estes alegaram que a internet 

(portal da Universidade), revistas e jornais eram outras boas opções para 

veicular as informações.  

A última questão (15ª) pedia sugestões para a Pastoral. Poucos 

responderam diferente de disponibilidades de horários e falta de divulgação, 

mas pediram melhor aproximação da PdU com este público, promover eventos 

sociais, reuniões e debates com adolescentes, programar viagens à Aparecida 

e peças de teatro.  

Sugeriram fazer uma PdU no campus D. David Picão e a possibilidade 

de ter um momento com o padre para ter palavras de conforto. 

 

 

5.4 Relatório Conclusivo das Pesquisas 

 

 

A realização da pesquisa com os três públicos que formam a 

comunidade acadêmica da UniSantos: corpo discente, docente e técnico-

MÍDIA INDOOR 
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administrativo serve de sustentação para o planejamento estratégico de 

Relações Públicas. Os resultados podem clarear as decisões, identificar as 

necessidades de cada público e nortear as medidas a serem adotadas. 

No caso da Pastoral da Universidade, as pesquisas foram aplicadas em 

uma amostragem não probabilística por conveniência e estratificada por 

campus e os dados levantados revelaram, primeiramente, que o gênero 

feminino é a maioria nos três segmentos, com exceção do campus D. David 

Picão, onde o número de homens e mulheres é igual. Tal realidade, justifica a 

realização de ações que valorizem o papel da mulher na sociedade e na 

Instituição. 

Quanto à idade, embora quase a totalidade dos alunos seja de jovens, 

essa característica também se apresenta no corpo técnico-administrativo. Daí a 

proposta de emprego de uma linguagem visual mais leve e jovial para a 

divulgação da Pastoral neste segmento e de convite à participação.  

Outro aspecto que deve ser considerado é o estado civil. Naturalmente 

que os jovens, pela pouca idade, encontram-se solteiros ― e aí estão alunos e 

funcionários. A situação dos professores apresenta uma maioria de casados.  A 

proposta é idealizar ações que interessem aos jovens e permitam que os 

comprometidos envolvam seus familiares. 

A fé está presente na comunidade acadêmica que aponta o Catolicismo 

como predominante.  Os católicos ou de outra crença religiosa que não 

conhecem ou não participam das atividades da Pastoral alegam falta de 

divulgação ou de tempo. Isso indica a necessidade de aprimoramento da 

divulgação e das formas de aproximação. 

Os dados obtidos juntos a cada um dos públicos e apresentados neste 

trabalho serviram como indicadores para as propostas da Agência Illuminare.  
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CAPÍTULO 6 - DIAGNÓSTICO  

 

 

A equipe da Agência Illuminare dedicou o segundo semestre para aplicar 

e tabular a pesquisa com os públicos-alvos da Pastoral. A partir do 

levantamento de informações, nas pesquisas, realizadas com a comunidade 

acadêmica, foi possível detectar algumas situações que estão afetando a PdU: 

 

1. Vínculo transitório. Tempo relativamente curto da permanência 

dos alunos na Universidade para o estabelecimento de uma ligação 

permanente com a PdU. Os cursos regulares duram entre oito e dez semestres 

(quatro e cinco anos) – esse é o período que o aluno permanece na 

Universidade. 

 

2. Falta de verba específica. O orçamento da Universidade 

contempla investimentos e despesas de modo geral e para todos os setores 

acadêmicos e administrativos. Não há destinação de verba específica para a 

Pró-Reitoria de Pastoral e, consequentemente, para a PdU. Esse fato dificulta a 

elaboração de um planejamento anual e a promoção de atividades. 

 

3. Infraestrutura administrativa. A PdU conta com o apoio 

voluntário de professores e alunos para suprir a falta de pessoal administrativo 

lotado no setor.  Tal situação compromete a comunicação, o planejamento e a 

própria organização interna da PdU enquanto um setor responsável, por 

medidas burocráticas, pela ação pastoral e seu devido registro documental na 

história da Universidade. 

 

4. Jovens católicos já comprometidos. Os alunos voluntários que 

colaboram com a PdU são militantes em suas paróquias locais. Muitos deles 

residem em outros municípios da região e, por isso, se dedicam com restrições 

de horários e dias da semana, o que representa a inexistência de uma equipe 

consolidada. 
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5. Professores e funcionários não envolvidos com a PdU. Do 

universo total de professores e funcionários da Universidade, apenas alguns 

poucos se envolvem ou participam das atividades da Pastoral. Aqueles 

docentes que colaboram são antigos na Instituição. 

 

6. Divulgação restrita. As realizações da Pastoral não são 

planejadas em tempo hábil para a divulgação interna pelos setores 

responsáveis. Além disso, a PdU não possui condições operacionais e 

financeiras para a otimizar  os recursos de comunicação ou contar com uma 

equipe  exclusiva de profissionais da área. 

 

Diante do exposto, a Illuminare considera como diagnóstico a fragilidade 

institucional e operacional da organização-cliente, o que geram pontos 

negativos na comunidade acadêmica interna. Com essa falta de apoio maior e 

mais efetivo, a alta administração parece atribuir pouco valor à missão 

evangelizadora da Pastoral da Universidade, que juntamente com os setores 

voltados para o ensino, pesquisa e extensão expressam a Identidade Católica 

da UniSantos. 

 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

 

Apresentar um Projeto de Relações Públicas para a Pastoral da 

Universidade Católica de Santos com o objetivo de fortalecer o papel da PdU 

para a ação evangelizadora no meio universitário, de modo que essa atribuição 

seja considerada pela alta administração e por seus públicos-alvos como mais 

um dos diferenciais da UniSantos e como a expressão concreta de sua 

identidade católica. 

 

 

6.2 Objetivos Específicos 
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 Estreitar a relação entre a organização-cliente e a comunidade 

acadêmica; 

 Adotar o planejamento de Relações Públicas para a promoção e 

realização das novas atividades e das já existentes.  

 Permitir que as propostas corroborem para a institucionalização 

da Pastoral da Universidade. 

 

  

6.3 Estratégia Geral 

 

 

Adoção sistemática do Planejamento Organizacional e Estratégico de 

Relações Públicas como modelo para a gestão e comunicação da Pastoral da 

Universidade Católica de Santos e eficácia na divulgação de suas atribuições e 

atividades para sua efetiva institucionalização.  
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CAPÍTULO 7 - AÇÕES 

 

 

7.1 Institucionalização de campanhas humanitárias 

 

 

Proposta  

 

Retomar como diretiva da Pró-Reitoria de Pastoral a promoção e 

desenvolvimento de campanhas de caráter humanitário, sob a 

responsabilidade operacional da Pastoral da Universidade, envolvendo a 

comunidade interna da UniSantos. 

 

Objetivos 

 

 Centralizar na Pastoral da Universidade as mobilizações isoladas 

de grupos de pessoas e campanhas lideradas pelos docentes da disciplina 

Problemas do Homem Contemporâneo (PHC); 

 Dotar as campanhas de elementos institucionais que expressem a 

identidade católica da universidade por meio de ações de solidárias; 

 Incentivar a prática da solidariedade junto aos jovens 

universitários, independentemente, da crença individual de cada um; 

 Integrar a comunidade acadêmica por meio de uma causa 

humanitária; 

 Contribuir com instituições e movimentos humanitários; 

 Adotar o planejamento de Relações Públicas na organização das 

campanhas. 

 

Justificativa 

 

A Pastoral da Universidade já desenvolveu campanhas humanitárias em 

solidariedade a instituições regionais e reduziu essa ação nos últimos quatro 

anos (de 2009 a 2013). Em contrapartida, a disciplina PHC adota como 
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avaliação acadêmica a mobilização dos discentes em favor de entidades 

carentes por meio de doações. São ações isoladas com pouca repercussão 

junto à comunidade universitária e que não seguem um planejamento 

adequado para otimização de resultados. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade universitária interna; 

 Instituições e/ou movimentos sociais regionais e internacionais; 

 Docentes da disciplina PHC; 

 Imprensa local e/ou internacional. 

 

Descrição/operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada por uma comissão constituída por representantes 

docentes de PHC, dos discentes participantes da PdU, dos discentes de outras 

denominações religiosas e do corpo técnico-administrativo; 

 Desenvolvida nos três campi; 

 Submetida a um cronograma anual aprovado pela PR de Pastoral 

e parte do calendário institucional da PdU e da Universidade; 

 Destinada a auxiliar instituições apartidárias, apolíticas e 

comprovadamente humanitárias e aprovadas pela Pró-Reitoria de Pastoral. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentação da proposta ao cliente; 

 Elaboração de cronograma anual; 

 Definição de questões a serem escolhidas para as campanhas e 

do tipo de material a ser arrecadado; 

 Pesquisa e seleção de instituições para as quais serão destinadas 

as doações; 

 Contato com as instituições selecionadas; 
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 Levantamento de custos operacionais; 

 Reuniões com a comissão; 

 Divulgação da campanha; 

 Arrecadação das doações; 

 Entrega às instituições; 

 Avaliação dos resultados. 

 

Meios de divulgação 

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 

 Portal UniSantos; 

 Mídia externa; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas. 

 

Peças 

 

 Cartaz. 

 

Implantação 

 

Março de 2014. 

 

Custo  

 

Valor R$ 550,00. 

 

 

 

 

 

 



141 

 

Proposta de modelo do cartaz para Arrecadação de Ovos de Páscoa  

 

 

 

Formato do cartaz: 

Formato A2, couche 170g, Impressão offset, 4 cores. 
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7.2 Eventos para evangelização 

 

 

Proposta 

 

Retomar a realização de eventos em datas cristãs, envolvendo a 

comunidade universitária, para evangelização por meio do conhecimento sobre 

os hábitos e costumes da época de Jesus; por meio da dramatização de 

acontecimentos relevantes para a fé católica (a Páscoa e o Advento) e de 

exposições temáticas. Eventos representam oportunidades de relacionamento. 

Este tipo de técnica de comunicação dirigida aproximativa permite que sejam 

estabelecidos diálogos e relações pessoais diretas entre a instituição de ensino 

superior e os públicos de interesse. 

 

Objetivos 

 

 Evangelizar a partir dos eventos principais do cristianismo segundo o 

Calendário Católico; 

 Estreitar vínculos e relacionamento entre os públicos e a PdU; 

 Propagar o Evangelho junto aos públicos-alvos; 

 Incluir os eventos no calendário anual da Pastoral e da Universidade; 

 Incentivar a comunidade interna à prática de ações pastorais. 

 

Justificativa  

 

A PdU já desenvolveu eventos temáticos no passado, porém, reduziu a 

prática dessas ações no final de 2009. Além disso, essas ações de 

confraternização e conscientização entre públicos fortalecem o relacionamento; 

melhoram o clima organizacional e promovem a integração.  

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade universitária interna; 
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 Familiares. 

 

Descrição/ operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada por uma comissão constituída por representantes docentes de 

PHC, dos discentes participantes da PdU, dos discentes de outras 

denominações religiosas e do corpo técnico-administrativo; 

 Realizada nos três Campi; 

 Promover eventos de dramatização, Páscoa e Advento; 

 Integrado ao cronograma do planejamento da Pró-Reitoria de Pastoral e 

constante no calendário da Universidade. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentação e aprovação do cliente; 

 Elaboração do calendário de eventos anual; 

 Reuniões com a comissão; 

 Definição de temas cristãos a serem comemorados nos eventos; 

 Ensaio de dramaturgia entre os corpos técnico-administrativo e docente; 

 Elaboração do convite e cartão para quadro de avisos; 

 Envio de e-mail marketing para os públicos-alvos; 

 Divulgação dos eventos no Mural de Avisos da instituição e e-mail 

institucional para os colaboradores da Universidade; 

 Levantamento de custos operacionais; 

 Documentação fotográfica do evento; 

 Avaliação de resultados. 

 

Meios de divulgação  

 

 Veículos institucionais; 

 Redes Sociais;  

 Portal UniSantos; 
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 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas; 

 Imprensa / mídia externa. 

 

Peças 

 

 Cartaz. 

 

Prazo de implantação  

 

Março de 2014. 

 

Custo 

 

Valor R$ 550,00. 
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Proposta de modelo do cartaz para Eventos da Pastoral 

 

 

 

Formato do Cartaz: 

Cartazes - formato A2, couche 170g, Impressão offset, 4 cores. 
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7.3 Apresentação institucional da Pastoral aos ingressantes no corpo 

técnico-administrativo da Unversidade 

 

 

Proposta 

 

Implantar uma abordagem efetiva aos novos membros do corpo técnico-

administrativo da Universidade Católica de Santos. Além disso, a apresentação 

institucional da Pastoral junto a esse público é uma saudação que expressa um 

sentimento afetuoso em relação à pessoa que acaba de ingressar na 

Universidade. Sentir-se bem acolhido no local de trabalho é fundamental para 

que o funcionário conheça a Pastoral, suas funções e ações que ocorrerão no 

decorrer do ano. 

 

Objetivos  

 

 Apresentar a Pastoral ao ingressante no corpo técnico-administrativo; 

 Apresentar o calendário, as ações e atividades da Pastoral ao público-

alvo; 

 Usar da apresentação institucional da Pastoral a fim de expressar a 

identidade católica da Universidade por meio de aproximação efetiva; 

 Estreitar veículos e relacionamento entre a Pastoral e os ingressantes no 

corpo técnico-administrativo. 

 

Justificativa 

 

A apresentação institucional da Pastoral já é realizada com os calouros 

da Universidade. Porém, esta prática não acontece com o corpo técnico-

administrativo. Além disso, a apresentação institucional da Pastoral com os 

colaboradores fortalece o relacionamento entre ambos. É necessário que seja 

realizada para que no começo do ano os ingressantes conheçam a Pastoral 

formalmente e suas atividades ao longo do ano por meio de um calendário 

elaborado pela própria Pró-Reitoria de Pastoral.  
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Públicos-alvos 

 

 Corpo técnico-administrativo da UniSantos. 

 

Descrição/operacionalidade  

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral e pastoralistas; 

 Elaboração da apresentação ao corpo técnico-administrativo, com 

entrega do calendário anual e a cartilha da Pastoral; 

 Inserir os funcionários da Universidade nas práticas e atividades da 

Pastoral. 

  

Etapas operacionais  

 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Preparação da abordagem de pastoralistas;  

 Abordagem dos pastoralistas com os colaboradores nos três campi; 

 Divulgação dessa atividade no Mural da Pastoral e da Universidade e e-

mail institucional para os empregados da UniSantos; 

 Documentação fotográfica do evento; 

 Avaliação de resultados. 

 

Custo 

 

R$ 400,00. 

 

Material a ser distribuído  

 

 Calendário anual de campanhas e eventos da Pastoral. 

 

Implantação  
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Janeiro de 2014 e as outras datas dependerão do número considerável 

de novos funcionários na Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

7.4 Calendário para a Pastoral 

 

 

Proposta 

 

Implantar um calendário institucional anual digital para a Pastoral. Pois, 

o cliente não possui planejamento de comunicação em relação a eventos, 

shows, palestras, campanhas e missas anualmente. O calendário é um sistema 

de agrupamento de dias que visa entender, principalmente, as necessidades 

civis e religiosas de uma cultura. No caso do calendário da Pastoral, serão 

divulgadas datas especiais.  

 

Objetivos 

 

 Possuir calendário anual digital com datas das atividades da Pastoral; 

 Divulgar as atividades realizadas para a Pastoral; 

 Interação da comunidade universitária à PdU; 

 Integrar ao calendário oficial da UniSantos; 

 Divulgar o Evangelho na Universidade. 

 

Justificativa 

 

A Pastoral não possui calendário oficial, o que prejudica o planejamento 

e a divulgação antecipada das atividades. A proposta da Agência é manter uma 

rotina de atividades e ações, noticiando a Pastoral e fortalecendo sua ação 

institucional perante a Universidade. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade universitária. 

 

Descrição/operacionalidade 
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 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Elaborar um calendário com datas de eventos, shows, missas, palestras, 

oficinas e comemorações da Pastoral; 

 Dirigida pela Pró-Reitoria de Pastoral; 

 A entrega dos calendários será realizada por meio do e-mail aos 

ingressantes no corpo técnico-administrativo da universidade. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentação e aprovação do cliente; 

 Elaboração do calendário anual pela Pró-Reitoria de Pastoral; 

 Escolha das datas; 

 Levantamento de custos operacionais; 

 Preparação para a entrega dos calendários junto aos pastoralistas; 

 Divulgação; 

 Avaliação de resultados. 

 

Meios de divulgação 

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 

 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas. 

 

Peças  

 

 Calendário institucional anual digital. 

 

Prazo de implantação 

 

Abril de 2014. 
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Custos  

 

Calendário anual   

Valor R$400, 00. 
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Proposta de modelo de Calendário Anual da Pastoral 

 

 

Formato do Calendário Anual da Pastoral: 

Formato web. 
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7.5 Cartilha da Pastoral 

 

 

Proposta 

 

Reeditar a publicação da cartilha institucional da Pastoral em versão 

digital. A cartilha é uma técnica de comunicação dirigida escrita que permite a 

comunicação eficiente em todos os públicos, a fim de explicitar a identidade da 

Pastoral, suas atividades, funções e ações.  

 

Objetivos 

 

 Dispor de registro e material informativo para a comunidade 

universitária; 

 Divulgar as ações e atividades da Pastoral; 

 Expressar a Identidade Católica da Instituição; 

 Divulgar princípios e atribuições da PdU. 

 

Justificativa 

 

A Pastoral produziu uma cartilha institucional, criada em 2002, não está 

atualizada, e, por isso, não foi mais distribuída. A cartilha consiste em uma 

proposta de comunicação dirigida aproximativa. Sendo assim, essa atividade 

se adequa ao planejamento de comunicação para a institucionalização da 

Pastoral. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade universitária. 

 

Descrição/operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 
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 Atualização do conteúdo pela Pró-Reitoria de Pastoral com o apoio da 

Editoria Portal; 

 Será disponibilizada no Portal UniSantos, em versão PDF; 

 Divulgação no início do ano letivo para alunos e professores e no 

ingresso de novos empregados. 

 

Etapas operacionais 

 

 Apresentação e aprovação da proposta pelo cliente; 

 Orientação da proposta para execução pelo Pró-Reitor de Pastoral; 

 Levantamento de custos operacionais; 

 Formatação de cartilha; 

 Afixação da cartilha; 

 Distribuição nos três campi; 

 Avaliação de resultados.  

 

Meios de divulgação 

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 

 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas. 

 

Prazo de implantação  

 

Fevereiro de 2014. 

 

Custo 

 

Cartilha da Pastoral em PDF 

R$1.800,00. 
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Cartilha Digital da Pastoral 

 

 

 

 

Formato A4 digital – até 60 páginas. 
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7.6 Mural personalizado para a Pastoral 

 

 

Proposta 

 

Ampliação do formato, tamanho e o número de murais próprios da 

Pastoral nos três campi. O mural é um espaço de comunicação dirigida escrita 

que permite a comunicação na instituição, a fim de conceber como elemento 

essencial o bom andamento das atividades institucionais.  

 

Objetivos 

 

 Ampliar esta técnica de comunicação aproximativa para assegurar uma 

maior divulgação;  

 Implantar murais personalizados da PdU nos campi do Boqueirão e Dom 

David Picão; 

 Manter a comunidade universitária informada sobre o cotidiano da 

Pastoral; 

 Divulgar shows, campanhas, eventos, palestras, missas, exibição de 

fotos das atividades e mensagens cristãs; 

 Anexar o mural da PdU junto aos demais murais da UniSantos. 

 

Justificativa 

 

Foram criados murais da Pastoral em número insuficientes para atender 

os três campi e as propostas de espaço físico para a divulgação das ações, 

eventos e mensagens da PdU da universidade. O mural consiste em uma 

proposta de Comunicação Organizacional Integrada de caráter interno e 

institucional. É um espaço para a comunicação oficial e institucionalização da 

Pastoral para a divulgação de suas atividades.  

 

Públicos-alvos 
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 Comunidade universitária. 

 

Descrição/operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Desenvolvida nos três campi; 

 Os murais serão afixados de acordo com a estratégia de comunicação e 

divulgação no campus D. Idilio José Soares; 

 Nos campi Boqueirão e Dom David Picão serão realizadas reuniões para 

a discussão dos locais em que serão implantados os murais; 

 As informações sobre a PdU serão fornecidas pelo pró-reitor de Pastoral 

Pe. Claudio Scherer da Silva, após a liberação do cliente;  

 A periodicidade depende do calendário de atividades da Pastoral. 

 

O mural terá os seguintes conteúdos 

 

 Calendário de eventos; 

 Celebração de missas;  

 Convite para palestras e assuntos que serão discutidos; 

 Comunicados Gerais; 

 Cobertura fotográfica; 

 Divulgação das fotografias; 

 Mensagens cristãs. 

 

Etapas de planejamento 

 

 Apresentação e aprovação da proposta pelo cliente;  

 Orientação da proposta para execução pelo Pró-Reitor de Pastoral; 

 Definição de conteúdo a ser divulgado nos murais; 

 Confecção do mural de avisos; 

 Reunião com a Secretaria Executiva para a definição de localização dos 

murais; 

 Afixação do mural de avisos; 
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 Preparo de informações; 

 Criação de layout para as informações divulgadas; 

 Atualização constante feita pelos pastoralistas; 

 Avaliação dos resultados. 

 

Meios de divulgação 

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 

 Portal UniSantos; 

 Comunicação nas missas. 

 

Peça  

 

 Mural da Pastoral 

 

Prazo de implantação  

 

Março de 2014 

 

Custos 

 

R$700, 00. 
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Proposta do modelo de Mural da Pastoral 

 

 

 

Formato:  

108 x 80 cm. 
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7.7 Pastoral nas Redes Sociais 

 

 

Proposta 

 

Inserir a PdU nas redes sociais. A Pastoral não possui nenhum canal de 

comunicação interativo na Internet. A proposta é implantar esta ação para a 

melhor divulgação para a comunidade acadêmica por meio do uso das redes 

sociais.  As Redes Sociais são estruturas criadas na internet que permitem 

relação entre pessoas por meio da construção de perfis públicos. Permite que o 

usuário compartilhe informações de forma eficiente e instantânea e, também, 

navegue no site ou sistema de troca de mensagens.  

 

Objetivos 

 

 Criar perfis nas redes sociais para aprimorar a relação entre a Pastoral e 

os públicos de interesse; 

 Estreitar a relação entre a Pastoral e os públicos de interesse; 

 Manter os públicos de interesse atualizados sobre as atividades da 

Pastoral em tempo real; 

 Promover por meio de ações a interatividade por meio de publicações 

nas redes sociais. 

 

Justificativa 

 

A PdU não está inserida nas Redes Sociais de forma institucional.  É 

necessário fazer uso da divulgação das ações e realizações da Pastoral de 

modo eficiente, também permitir a participação dos públicos em ações que 

envolvam as principais informações sobre o segmento em que está inserido. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade acadêmica. 
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Descrição/operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada e atualizada pelos setores de Imprensa e Marketing da 

Universidade; 

 Incentivar a participação dos públicos às Redes Sociais e canais na 

Internet por meio de perfis eletrônicos criados. 

 Criação e monitoramento de Twitter;  

 Reestruturação do perfil no Facebook; 

 Agrupar as coberturas em que a Pastoral participa com suas atividades, 

tais como, eventos, shows, missas, palestras, campanhas e divulgação 

do Evangelho na Universidade. 

 

Etapas de Planejamento 

 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Reunião com os setores de Imprensa e Marketing da UniSantos; 

 Estruturação da página no Facebook; 

 Criação do perfil da Pastoral no Twitter; 

 Definição e elaboração de conteúdo a ser divulgado nas Redes e Mídias; 

 Divulgação no Portal UniSantos sobre as Redes e Mídias;  

 Divulgação a cargo da Assessoria de Imprensa sobre as Redes Sociais; 

 Divulgação no boletim Informativo Católica UniSantos; 

 Atualização constante; 

 Avaliação dos resultados. 

 

Meios de Divulgação  

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 

 Portal UniSantos; 

 Comunicação nas missas. 

 Mural da Pastoral 



162 

 

Prazo de Implantação 

 

Abril de 2014  

 

Custo  

 

Twitter / Facebook - assessoria digital 

Valor R$1.000, 00. 
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Twitter 
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Facebook 
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7.8 Memória institucional da Pastoral 

 

 

Proposta 

 

Implantar uma memória institucional em forma de túnel do tempo, 

descrevendo a trajetória da Pastoral da Unisantos desde seu início em 2002. 

As instituições trabalham hoje o seu histórico de forma institucional e pode ser 

considerado parte estratégica de comunicação ou fazer parte do planejamento 

preservar e construir a sua memória. Relembrar ações históricas e o caminho 

da Pastoral é uma forma de manter em evidência a ação pastoral na 

Universidade Católica de Santos e melhor acolher a comunidade acadêmica. 

 

Objetivos 

 

 Evidenciar a memória institucional da Pastoral; 

 Melhor ocupar a sala da Pastoral; 

 Expor ações da Pastoral; 

 Atrair a comunidade acadêmica para conhecer a trajetória e a sala 

da Pastoral; 

 Divulgar a sala da Pastoral; 

 Convidar os públicos-alvos para participar de reuniões e ações da 

PdU. 

 

 

Justificativa 

 

Nos dias atuais, a sala da Pastoral é ocupada por outros setores da 

Universidade. Com isso, os publicos-alvos da Pastoral permanecem 

dispersados e desestimulados a conhecer a sala e a trajetória da PdU em sua 

memória institucional. Além disso, não existe nenhum tipo de ação de 

comunicação que resgate a memória da Pastoral atualmente em seu 

planejamento estratégico. Sendo assim, a Agência sugere implantar uma 
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memória institucional da PdU em forma de túnel do tempo para melhor ocupar 

a sala da Pastoral no campus D. Idílio José Soares. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade acadêmica.  

 

 

Descrição/operacionalidade 

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral e pastoralistas; 

 Pesquisa e levantamento de dados sobre a memória da Pastoral 

feita pela Pró-Reitoria de Pastoral juntamente com os pastoralistas; 

 Desenvolvida no campus D. Idílio José Soares; 

 Pesquisa sobre adequação e espaço na sala da Pastoral; 

 Divulgação da linha do tempo; 

 Avaliação de resultados. 

 

Etapas operacionais 

 

 Apresentação e aprovação da ação pelo cliente; 

 Levantamento de dados da PdU; 

 Planejamento de adequação à sala da Pastoral; 

 Montagem de painéis para a exposição da linha do tempo; 

 Divulgação da ação nos meios de comunicação da PdU e 

UniSantos; 

 Preparação para inauguração da ação na data estipulada. 

 

Meios de divulgação 

 

 Veículos institucionais (boletim impresso e digital); 

 Redes Sociais; 
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 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas. 

 

Custos 

 

R$180,00. 

 

Peças  

 Cartaz. 

 

Prazo de implantação  

 

Maio de 2014. 
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Proposta do modelo de cartaz para a História Institucional da PdU 
 

 
 
Formato: 1x2m / lona / impressão digital / 4cores. 
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7.9 Ampliação do mailing list da Pastoral da Universidade 

  

 

Proposta 

 

Ampliação do universo de pessoas, pertencentes à comunidade 

acadêmica da UniSantos, para cadastramento no mailing list da Pastoral da 

Universidade. Propor um modelo de ficha cadastral que contenham 

informações orientadoras sobre o tipo de ações a serem promovidas e que 

permitam contato frequente com o corpo docente, discente e técnico-

administrativo. 

 

Objetivos 

 

 Manter atualizado o cadastro digital de pessoas já participantes 

ou interessadas em participar das atividades da Pastoral; 

 Divulgar informações sobre eventos e ações e atividades da 

Pastoral; 

 Estreitar relacionamento entre os públicos de interesse. 

 

Justificativa 

 

O mailing list da Pastoral da Universidade já existe, porém, não é 

atualizado e as mensagens não chegam a toda a comunidade acadêmica. A 

primeira iniciativa de montar um cadastro data de 1999: era uma ficha impressa 

para preenchimento dos dados pessoais dos universitários e com perguntas 

que pretendiam traçar o perfil  dos alunos. Na gestão de D. David Picão, 

adotou-se também uma ficha impressa com questões sobre disponibilidade de 

tempo, tipo de atividade, assunto, entre outras perguntas dirigidas apenas ao 

corpo discente. Na gestão atual, o processo digital foi adotado e dirigido aos  

discentes, em sua maioria, e a alguns docentes; porém, devido à segurança do 

sistema informatizado institucional e da falta de infraestrutura administrativa da 

Pró-Reitoria de Pastoral, o sistema não teve continuidade e não está 

atualizado. 
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Públicos-alvos 

 

 Comunidade acadêmica. 

 

Descrição/operacionalidade  

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral e setor de Marketing da 

UniSantos;  

 Estruturado e atualizado os dados sobre os públicos de interesse 

da organização-cliente; 

 Catalogar dados sobre a comunidade acadêmica cadastrada no 

mailing list; 

 Envio de material institucional para os públicos-alvos. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentar e aprovar pelo cliente; 

 Cadastramento dos públicos de interesse; 

 Levantamento de informações sobre os possíveis públicos-alvos; 

 Organizar as novas informações em documento on-line; 

 Contato antecipado com o Departamento de Imprensa para 

divulgação institucional; 

 Atualizar conteúdo com Departamento de Marketing da 

UniSantos, juntamente com a Pró-Reitoria de Pastoral;  

 Atualizar bimestralmente; 

 Avaliar os Resultados. 

 

Meios de divulgação  

 

 Veículos institucionais; 

 Redes Sociais;  

 Portal UniSantos; 
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 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas; 

 Imprensa / mídia externa. 

 

Custo 

 

R$180,00. 

 

Peças 

 

 Cadastro. 

 

Implantação  

 

Fevereiro de 2014. 
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Proposta do modelo de Ficha Cadastral da PdU 

 

 

ATENÇÃO, leia e preencha. Em caso de dúvidas, acesse 

pastoral@unisantos.br 

 

Concordo em fornecer meus dados pessoais e outras informações e também 

em receber mensagens, notícias, convites, eventos e promoções em geral 

sobre a Pastoral da Universidade Católica de Santos.  

 

Nome:___________________________________________________ 

Aluno (   )   Professor (   )  Funcionário 

 

Nº de Matrícula_________ 

 

Curso onde estuda ou leciona: 

 

No caso de aluno, semestre atual: 

 

No caso de funcionário, campus e setor: 

 

Data de nascimento: 

 

Município onde reside: 

 

Trabalha?  

Sim (  ) Não (  ) 

mailto:pastoral@unisantos.br
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Horário de trabalho:  

 

Município onde trabalha: 

 

Estagia? 

Sim (   ) Não (   )  

Horário do estágio: 

Município onde realiza estágio: 

 

Tem interesse em participar da Pastoral? 

Sim (   ) Não (   ) 

De que forma? 

 

Seus contatos: 

Tel. (   ) 

Cel. (   ) 

ID: 

E-mail: 

Twitter: 

Facebook: 

Blog: 

 

Outras informações que deseja acrescentar: 
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7.10 Celebrar o Dia Internacional da Mulher 

 

 

Proposta 

 

Realizar um evento alusivo à data comemorada internacionalmente 

como homenagem às mulheres que lutaram em defesa de seus direitos.  

 

Objetivos 

 

 Celebrar o dia da mulher com um evento de confraternização;  

 Estreitar relacionamento com o público feminino, que está em 

maioria na universidade. 

 

 

Justificativa 

 

A Pastoral ainda não realizou nenhuma ação em especial para o público 

feminino. Em pesquisa feita pela Agência, foi constatado que as mulheres 

estão em maior número na universidade, o que justifica um evento para este 

público. A Agência considera a data de suma relevância e sugere que seja 

incorporada ao calendário de atividades da PdU.  

 

Públicos-alvos 

 

 Público feminino da UniSantos: alunas, professoras e 

funcionárias. 

 

Descrição/operacionalidade  

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral; 
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 Planejada por uma comissão constituída por representantes 

docentes de PHC, dos discentes participantes da PdU, dos discentes de outras 

denominações religiosas e do corpo técnico-administrativo; 

 Realizada no campus D. Idílio José Soares; 

 Integrado ao cronograma do planejamento da Pró-Reitoria de 

Pastoral e constante no calendário da Universidade. 

 

Etapas do planejamento 

. 

 Apresentar e aprovar a ação pelo cliente; 

 Integrar ao calendário de eventos anual; 

 Reuniões com a comissão; 

 Elaborar o convite on-line e comunicado para quadro de avisos; 

 Envio de e-mail marketing para os públicos-alvos; 

 Contato antecipado com o Departamento de Imprensa para 

divulgação institucional; 

 Levantamento de custos operacionais; 

 Documentar o evento em foto; 

 Avaliar os resultados. 

 

Meios de divulgação  

 

 Veículos institucionais; 

 Redes Sociais;  

 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas; 

 Imprensa / mídia externa. 

 

Custo 

 

R$550,00. 

 



176 

 

Implantação  

 

Março de 2014. 
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Proposta do modelo de cartaz para celebrar o dia Internacional da Mulher 
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7.11 E-mail marketing da PdU 

 

 

Proposta 

 

Adotar o e-mail marketing  para a Pastoral, sempre que houver um 

evento da PdU. O e-mail marketing está diretamente ligado ao marketing 

institucional da UniSantos. O e-mail é uma ferramenta de troca de informações, 

geralmente utilizada para enviar anúncios, propaganda, divulgação de 

programas e, voltada a construir confiança e consistência à organização-

cliente. O e-mail marketing pode ser constituído a partir de qualquer banco de 

dados disponível dos públicos-alvos da Instituição. 

 

Objetivos 

 

 Produzir um e-mail markerting para manter o público-alvo 

atualizado sobre as ações da PdU; 

 Divulgar as informações sobre eventos e atividades da Pastoral; 

 Fortalecer a atuação da PdU na web por meio da produção do e-

mail marketing; 

 Estreitar o relacionamento entre os públicos de interesse na web. 

 

Justificativa 

 

Implantar um e-mail marketing para estreitar o relacionamento da PdU 

com seus públicos de interesse na web. Esta prática de marketing promocional 

não é realizada pela PdU. Com a ampliação do mailing list, o e-mail marketing 

será utilizado em conjunto com esta ação para o fortalecimento da atuação da 

PdU na internet em parceria com o Departamento de Marketing da UniSantos. 

 

Públicos-alvos 

 

 Comunidade acadêmica. 
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Descrição/operacionalidade  

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral e do Departamento de 

Marketing da UniSantos; 

 Distribuída pelo Departamento de Marketing da UniSantos. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentar e aprovar a ação pelo cliente; 

 Contatar o setor de marketing da Universidade sobre a ação; 

 Preparar o cadastro; 

 Contato antecipado com o Departamento de Imprensa para 

divulgação institucional; 

 Criar layout do e-mail marketing; 

 Distribuir e-mail marketing feito pelo setor de marketing da 

UniSantos; 

 Avaliar os Resultados. 

 

Meios de divulgação  

 

 Veículos institucionais; 

 Redes Sociais;  

 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas; 

 Imprensa / mídia externa. 

 

 

Custo 

R$400,00. 
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Peças 

 

 E-mail marketing. 

 

Implantação  

 

Janeiro de 2014. 
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Proposta do modelo de E-mail marketing 

 

 

 

Formato: 

Peça Digital. 
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7.12 Apresentação institucional da Pastoral aos calouros da UniSantos 

 

 

Proposta 

 

Melhorar a estruturação das atribuições da abordagem fraternal aos 

calouros da Universidade Católica de Santos, na primeira semana de aula. A 

apresentação institucional da Pastoral do corpo discente é uma saudação que 

expressa um sentimento afetuoso em relação ao acadêmico que acaba de  

integrar à Universidade. Sentir-se bem acolhido no meio universitário é 

fundamental para que o aluno conheça a Pastoral, suas funções, ações e 

atividades, que ocorrerão no decorrer do ano. 

 

Objetivos 

 

 Apresentar ao calouro a sala da Pastoral, na visita à UniSantos; 

 Apresentar o pró-reitor de Pastoral; 

 Estreitar vínculos de relacionamento entre a PdU e os 

ingressantes no corpo discente da Universidade; 

 Apresentar ações, atividades, calendário e ficha cadastral da PdU; 

 Usar da apresentação institucional da Pastoral a fim de expressar 

a identidade católica da Universidade por meio de uma apresentação efetiva. 

 

Justificativa 

 

A apresentação institucional da PdU aos calouros da UniSantos é mal 

estruturada atualmente e muitas vezes não acontece. A Agência pretende 

reestruturar e oficializar a apresentação da Pastoral, sua sala e o pró-reitor de 

Pastoral aos calouros. A fim de fortalecer o relacionamento entre ambos, a 

apresentação institucional é necessária para que, no começo do ano, os alunos 

ingressantes conheçam a PdU formalmente, suas ações e atividades. 
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Públicos-alvos 

 Corpo discente da UniSantos. 

 

Descrição/operacionalidade  

 

 Coordenada pela Secretaria Executiva; 

 Planejada pela Pró-Reitoria de Pastoral e pastoralistas; 

 Elaboração da apresentação ao corpo discente na primeira 

semana de aula; 

 Inserir a sala da Pastoral na visita à UniSantos, na primeira 

semana de aula; 

 Entrega do calendário anual e cartilha da PdU; 

 Inserir o calouro da Universidade nas práticas e atividades da 

Pastoral. 

 

Etapas do planejamento 

 

 Apresentar e aprovar a proposta ao cliente; 

 Preparar a abordagem ao corpo discente feita pelos pastoralistas; 

 Abordagem dos pastoralistas com os calouros nos três campi, na 

primeira semana de aula; 

 Incluir a sala da PdU na visita dos calouros da UniSantos; 

 Contato antecipado com o Departamento de Imprensa para 

divulgação institucional; 

 Divulgar esta atividade no Mural da Pastoral e da Universidade e 

e-mail  institucional para os calouros da UniSantos; 

 Documentar o evento em fotos; 

 Avaliar os resultados. 

 

Meios de divulgação  

 

 Veículos institucionais; 

 Redes Sociais;  
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 Portal UniSantos; 

 Murais nos campi; 

 Comunicação nas missas; 

 Imprensa / mídia externa. 

 

Custo 

 

R$400,00. 

 

Peças 

 

 Calendário Anual da Pastoral. 

 

Implantação  

 

Inicio das aulas no primeiro período letivo. 

 

 

 

7.13 Estimativa Orçamentária Anual 

 

 

A apresentação da estimativa orçamentária visa atender ao 

Regulamento de 2013. Os custos foram levantados no mercado regional, em 

novembro de 2013, com a finalidade de demonstrar as despesas preliminares 

das ações propostas neste projeto. Quase a totalidade das peças de 

comunicação e divulgação será produzida internamente pelos departamentos 

da própria universidade, o que significa que os custos reais serão absorvidos 

no planejamento orçamentário da Instituição. Quanto aos honorários 

profissionais relativos à prestação de serviços da Agência Illuminare, estão 

contabilizados de forma a completar esta previsão orçamentária. No entanto, 

os autores deste projeto dispensam qualquer remuneração por acreditar que o 



185 

 

presente trabalho é a maneira que encontraram de colaborar com a Pastoral da 

Universidade Católica de Santos. 

 
QUADRO 4 - Estimativa orçamentária anual 
 
FONTE: Elaborado pela Agência Illuminare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO DE COMUNICAÇÃO INVESTIMENTO ANUAL 

Mailing List R$180,00 

Memória institucional da Pastoral  R$180,00  

Apresentação institucional da Pastoral ao corpo técnico-

administrativo R$400,00 

Calendário para a Pastoral  R$400,00 

Envio de e-mail marketing  R$400,00 

Apresentação institucional da Pastoral aos calouros R$400,00 

Institucionalização de Campanhas Humanitárias R$550,00 

Eventos para evangelização  R$550,00 

Celebrar o Dia Internacional da Mulher R$550,00 

Mural personalizado para a Pastoral R$700,00 

Pastoral nas Redes Sociais  R$1.000,00 

Cartilha da Pastoral  R$1.800,00 

Custo Total R$7.110,00 
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Cronograma de Ações  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Agência Illuminare espera ter contribuído para que a Reitoria, em 

especial, a Pró-Reitoria de Pastoral da Universidade Católica de Santos, 

reconheça a necessidade de se adotar o Planejamento Organizacional e 

Estratégico de Relações Públicas, a fim de se obter resultados positivos quanto 

ao conhecimento da existência e a participação da comunidade acadêmica nas 

atividades da Pastoral da Universidade. 

Cabe à Pastoral, a missão evangelizadora no ambiente acadêmico, onde 

a produção do conhecimento científico deve caminhar juntamente com os 

valores cristãos e humanitários, promovendo o diálogo entre fé e razão. Para 

isso, a Agência Illuminare considera importante que esse setor seja 

reconhecido na estrutura administrativa da Pró-Reitoria de Pastoral e que sua 

finalidade e atribuições sejam institucionalizadas, ou seja, que sejam inseridas 

nos processos de gestão acadêmica e administrativa da UniSantos. 

Essas colocações levam em conta as dificuldades dos autores deste 

trabalho em obter registros e documentos oficiais sobre a história da ação 

evangelizadora na Instituição, presente desde seus primórdios, e ainda sobre 

as atividades da própria Pastoral. As informações sobre o passado precisaram 

ser garimpadas junto às pessoas com muitos anos de Instituição, da mesma 

forma que as ações do presente necessitam de organização e divulgação para 

que haja um futuro promissor.    

Os autores acreditam que a contribuição das Relações Públicas possa 

transformar o diagnóstico apresentado e tornar a PdU mais conhecida junto à 

comunidade acadêmica. No entanto, toda e qualquer ação de comunicação 

deve partir do planejamento e ser avaliada sistematicamente. De maneira que 

sem a devida estrutura administrativa e sem o apoio institucional qualquer 

esforço pode ser inócuo. 
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ANEXOS 



 

 

 
 

ANEXO A - jingle da Pastoral da Universidade 
 

D                    g                     d                      g 

Nesta pastoral há lugar para você 

D                    g                    a                    d 

Nesta pastoral há lugar  

 

G                              a 

Todos juntos unidos 

F#m                                       bm 

Caminhando na mesma direção 

G                                                   d/f# 

Ser cristão quer dizer ser outro cristo  

C9                         a9 

E não se esconder 

G                           d/f# 

Deus está em primeiro lugar  

C9                         a9 

E é razão da nossa vida 

G                                           d/f# 

Na universidade não seria diferente 

C9                         a9                     d        a7 

Queremos evangelizar 

 

Dayana Santana Nascimento – 2007 



 

 

 

 
ANEXO B – BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C – PESQUISA DISCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D – PESQUISA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO E – PESQUISA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


