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Berçário ao Ensino Médio.
Em 2000, com a resignação de Dom David Picão,
a Sociedade Visconde de São Leopoldo passou a
ser presidida por Dom Jacyr Francisco Braido, atual
bispo emérito, que esteve à frente da Diocese de
Santos até 2015. Em 27 de abril de 2016, o bispo
diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa é
eleito presidente pela Assembleia geral da SVSL.

Sociedade Visconde de
São Leopoldo
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A história da Universidade Católica de Santos teve
início em 28 de agosto de 1951, quando foi constituída a Sociedade Visconde de São Leopoldo
(SVSL). A criação foi uma ideia de Dom Idílio José
Soares (terceiro bispo de Santos -1943/1966) que
liderou um grupo de 14 cidadãos da sociedade
santista, entre educadores, médicos, comerciantes,
religiosos, historiadores e políticos. Eles participaram da primeira Assembleia Geral e se tornaram
fundadores da primeira instituição de educação da
Litoral do Estado de São Paulo.
A escolha do nome (Sociedade Visconde de São
Leopoldo) ocorreu após o grupo decidir pela criação da Faculdade de Direito e homenagear José
Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde de São
Leopoldo – santista de nascimento e instituidor dos
cursos jurídicos no Brasil. Com a morte de Dom
Idílio José Soares, em 1966, Dom David Picão tornou-se o quarto bispo diocesano e assumiu a presidência da Sociedade Visconde de São Leopoldo.
Na sua administração, em 1977, o Liceu Santista
foi incorporado à mantenedora. Criado em 1902 e
originariamente pertencente à Associação Feminina Santista, o colégio oferece, hoje, educação do

Universidade Católica
de Santos

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

Missão

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

Valores

• Ética cristã
• Promoção social
• Inserção regional

• Integração internacional
• Excelência acadêmica
• Produção e socialização do conhecimento
• Espírito de equipe
• Criatividade
• Inovação
• Responsabilidade socioambiental
• Fortalecimento do processo democrático
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PERFIL

DA COMUNIDADE ACADÊMICA
Técnico-administrativos e docentes

TOTAL

579
335

docentes

244

administrativos

Feminino
159

Masculino
176

147

97

docentes

docentes

docentes

administrativos

Tempo de Serviço

Faixa Etária

Pessoas com
Deﬁciência
24

Cutis

18 a 25 37

41 a 45 85

0 a 5 anos 198

21 a 25 anos 60

Branco 484

26 a 30 43

46 a 50 67

6 a 10 anos 114

26 a 30 anos 40

Amarelo 14

31 a 35 47

Acima de 50 234

11 a 15 anos 70

Acima de 30 anos 49

Pardo 51

36 a 40 66

16 a 20 anos 48

Mulato 8
Negro 22

Programa
Bolsas de Estudo e Financiamento
Grupos
dedePesquisa
A Universidade
Católica
de Santos
considera
a pesquisa
umdafator
fundamental
paradao Baixada
melhor Santista,
aproveitamento
dos
Com
o maior e mais
abrangente
programa
de bolsas
de estudo
Região
Metropolitana
a Universidade
procura garantir o acesso a todos os que aspiram a uma educação superior de qualidade, amplamente reconhecida pelo mercado de trabalho. São 29
Com esse pensamento,
diversos
pesquisa se
desenvolvem
na Universidade,
contribuindo
para
a promoção
do
modalidades
de bolsas, sendo
que grupos
entre osdediferenciais
a Instituição
é a única
da região que
participa do
Programa
Universidade
Para Todos
enriquecimento
cultural
dade
sociedade
e o100%.
crescimento
Metropolitana
da Baixada
Santista.
(Prouni),
com oferta
única
bolsas de
Além da
do Região
programa,
oferece também
a Bolsa
Demanda Social e o Financiamento Estudantil
(Fies), como opção para assegurar o acesso à educação.
Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Processos Migratórios
Laboratório de Sustentabilidade (Labsus)
Internacionais (Kula)
Registro Plástico e Audiovisual e Representações em Arquitetura e
Pedagogia Universitária
Urbanismo
Políticas Públicas em Educação: Trabalho e Formação
Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico
Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação
Superestúdio Transdisciplinar
Engenharia Urbana
Música Nova e Educação Musical
Grupo de Pesquisa Operacional e Logística (GPOLOG)
Grupo de Análise de Conjuntura Internacional
Aplicação dos Direitos Fundamentais na Ordem Jurídica Brasileira
e Energias Alternativas
Astropolítica: Direito e Política Espacial
KryptósLAB
Direito Ambiental das Cidades
Laboratório de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos
Direito Econômico Internacional e Meio Ambiente (Deima)
e Digitais (LPCIAD)
Direitos Humanos e Vulnerabilidades
Nanobiotecnologia
Energia e Meio Ambiente
Laboratório de Engenharia Geofísica (LEG)
Governança Global e Regimes Internacionais
Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários
Grupo Interdisciplinar em Estudos Linguísticos
Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais
Biotecnologia
Observatório Socioespacial da Baixada Santista
Imageamento Digital em Ecologia
Grupo Interdisciplinar de Estudos em Psicanálise e Cultura
Conjuntura Econômica da Baixada Santista
Grupo Interdisciplinar de Psicologia: Saúde, Educação
Currículo e Formação de Professores: Diálogo, Conhecimento e Justiça Social
e Assistência Social
Educação e Tecnologias: Pesquisa e Formação
Psicologia e Políticas Públicas
Formação de Sujeitos: História, Cultura, Sociedade
Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental
Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais
Grupo de Estudos em Cronobiologia e Sono (Gecs)
Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas
Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Saúde e Sexualidade na
Laboratório de Informação e Arquivo Memória da Escola
Perspectiva do Quadro da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos (Geispeq)

Em
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99 artigos publicados em periódicos especializados
117 livros ou capítulos de livros 242 docentes envolvidos

o uso dos dados coletados. Ele acontece durante
o desenvolvimento das atividades acadêmicas e
administrativas, propondo ações e instrumentos,
coletando dados e repassando-os aos setores e
segmentos envolvidos, destacando fragilidades e
potencialidades.

Ouvidoria

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

Gestão Estratégica

Fiel à Missão institucional e ao Marco Referencial
expressos em seu Estatuto, a Universidade Católica de Santos empreende monitoramento constante da conjuntura socioeconômica, de modo a
alinhar suas estratégias e promover ações que
reforcem e amplifiquem seu compromisso com
a Educação. O processo de gestão da Universidade apoia-se numa atividade permanente de
Planejamento Estratégico do qual são derivados
o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e
os Planos Setoriais. A metodologia de trabalho e o
ciclo decisório em todas as instâncias universitárias referendam a prática colegiada, comunitária e
participativa, marcas de sua identidade.

Autoavaliação Institucional

O processo de autoavaliação institucional na
UniSantos é participativo desde sua origem em
1994 e ratificado, em 2004, quando houve a incorporação do SINAES. Isso significa sensibilização, no sentido de obter participação dos setores
e sujeitos envolvidos durante todo o processo
avaliativo, desde os objetivos de cada ação até

149
105

Atendimentos
presenciais
via e-mail
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nino com sala de leitura monitorada por circuito
interno de TV e salas de estudos com capacidade
para 300 lugares. Com quatro pavimentos, o prédio principal está interligado ao Centro de Pesquisa e Tecnologia, por meio de passarela, no andar
térreo e no 2º pavimento.
A área administrativa (Chancelaria, Reitoria, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação e órgãos de apoio) ocupa prédio próprio em uma área construída de 1.752 m². No
térreo do campus, que interliga os três prédios,
capela, cantina, posto bancário, refeitório, livraria
e sala de pastoral complementam os espaços diferenciados, na Avenida Conselheiro Nébias, 300,
no bairro Vila Mathias.

:: Infraestrutura Física
Campus Boqueirão

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

Campus Dom Idílio

18

O campus Dom Idílio José Soares possui uma área
de 30 mil m², com mais de 100 salas de aula, mais
de 100 laboratórios de pesquisa, 13 laboratórios
de informática, 4 auditórios, 2 miniauditórios e
uma biblioteca com 1.300 m², que possui meza-

Bibiotecas

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

9.859.496
97.248
12.612
183.242

exemplares de livros
periódicos
outros documentos
empréstimos

Sinônimo de
Autonomia e Segurança

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

Laboratórios contam com
infraestrutura exclusiva

Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, Saúde, Educação e Comunicação, a infraestrutura laboratorial da UniSantos, com mais de 100
espaços diferenciados para pesquisa, ensino e
extensão, possui alta tecnologia e equipamentos exclusivos que permitem a conexão entre a
teoria e a prática, que são indissociáveis para a
formação do aluno.
Associados ao Parque Tecnológico de Santos, os
laboratórios são interligados por rede de lógica e
possuem moderno sistema de segurança. Além
do suporte às aulas, também são utilizados durante atividades voltadas às pesquisas e projetos realizados em parceria com outras organizações e em prestação de serviços que contribuem
para o desenvolvimento tecnológico e científico,
vocacionado para a inovação, atendendo às demandas sociais e mercadológicas.

2.206

solicitações para uso
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Laboratórios de Informática e
Salas de Internet

A rede de laboratórios da UniSantos se destaca pela variedade de softwares atuais e
específicos para as diferentes áreas do conhecimento. Alguns são exclusivos, como o
Laboratório de Simulação de Processos de
Exploração de Petróleo, Laboratório de Redes, Laboratório de Processos de Plataforma
e Refino e Laboratório de Simulação de Operações Unitárias. Outro diferencial na UniSantos é que as Salas Internet são espaços reservados exclusivamente para que os alunos
executem trabalhos com cunho acadêmico e
pesquisas na web.

10.452
1.195
51
3

aulas realizadas
computadores
impressoras laser
plotadoras

Educação Católica do Brasil - ANEC Baixada Santista, refletiu com docentes e pesquisadores da UniSantos, elaborou projetos integrados, participou de
dinâmicas e de celebração religiosa.

168

docentes

ANEC Jovem

:: Identidade Católica
ANEC Baixada Santista

Com o objetivo de promover uma comunhão de
esforços em prol da educação católica na Região
Metropolitana da Baixada Santista, a Associação
Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC
Baixada Santista), criada em 2016, realizou uma
série de atividades no ano de 2018, reunindo dirigentes, estudantes e familiares das instituições
associadas: Universidade Católica de Santos e
colégios Coração de Maria, Nossa Senhora da
Divina Providência, Passionista Santa Maria, Passionista São Gabriel, São José, Stella Maris, além
da Pastoral da Educação da Diocese de Santos.

Encontro de Formação
da CF 2018
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Realizado pelo segundo ano consecutivo, no dia 3
de fevereiro, no Campus Dom Idílio José Soares, o
Encontro de Formação da Campanha da Fraternidade (CF) foi inspirado no tema de 2018: “Fraternidade e Superação da Violência”. O grupo de docentes
das escolas que integram a Associação Nacional de

Com o objetivo de promover o debate de assuntos
relacionados à educação católica e aproximar os jovens do Ensino Fundamental II e Ensino Médio da
Igreja, estudantes das escolas católicas que integram
a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil - ANEC Baixada Santista - criaram, no dia 31 de
janeiro, a ANEC Jovem. Em parceria com a Pastoral
da UniSantos, eles estiveram na Universidade, onde
participaram uma série de debates e dinâmicas para
facilitar o conhecimento entre os representantes das
diferentes escolas que integram o grupo.

Nossa Senhora de Fátima

Com canções temáticas, a UniSantos recebeu, no
dia 8 de maio, no Campus Dom Idílio José Soares,
a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Acolhida pela comunidade acadêmica, a cerimônia contou com a participação da Camerata
Jovem UniSantos e do Coral Universitário Católica
de Santos, que foram os responsáveis pela parte
musical durante a recepção da Santa que permaneceu até o dia 10 de maio na Universidade.

III Semana da Cidadania

Em parceria com a UniSantos, a Pastoral da Cidadania da Diocese de Santos promoveu, entre os dias
7 e 9 de maio, no Campus Dom Idílio José Soares, a
III Semana da Cidadania. O evento, que teve como
tema central “Cristãos Leigos e Leigas: A força da
Igreja na transformação da Sociedade”, abordou assuntos como desigualdade, as novas arquiteturas
do poder e a participação do leigo na sociedade.

Pastoral da Universidade

Vinculada à Pró-Reitoria de Pastoral e em sintonia com a coordenação de Pastoral da Diocese
de Santos, a Pastoral da Universidade auxilia nas
ações que fortalecem a identidade católica e a
missão da Universidade.
Atividades: Missas nos campi - Diálogo Fé e Cultura - Palestras - Grupos de oração - Oficinas Apresentações musicais

preserva a memória do professor, filósofo e teólogo, primeiro reitor da UniSantos. Intelectual,
humanista e líder na criação da Universidade
Católica de Santos, o professor doutor padre
Waldemar Valle Martins faleceu em 10 de
maio de 2004.

Instituto de Teologia São José
de Anchieta

Para acolher a comunidade acadêmica, a UniSantos promoveu, no dia 30 de janeiro, Missa
pelo Início do Ano Letivo, na Capela São José,
no Campus Dom Idílio José Soares. Celebrada
pelo pró-reitor de Pastoral da Universidade, o
professor padre Cláudio Scherer da Silva, ela
integrou o calendário de atividades de recepção
aos docentes e técnicos-administrativos.

Chanceler da UniSantos e presidente da Sociedade Visconde de São Leopoldo (SVSL), o
bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa, presidiu a celebração eucarística e a
solenidade de instalação do Instituto de Teologia São José de Anchieta, no dia 29 de agosto.
Responsável pelo curso de Formação em Teologia para Leigos, desde 1996, o Instituto
tornou-se uma nova unidade universitária da
UniSantos.

TV UniSantos

Café Teológico Pastoral

Missa pelo início do ano letivo

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

Rádio Boa Nova

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

Cátedra Padre Waldemar
Valle Martins

Espaço formativo, com foco na pesquisa, ensino e extensão, a Cátedra Padre Waldemar
Valle Martins, instalada no dia 28 de agosto,

A UniSantos, a Diocese de Santos e o Instituto
de Teologia São José de Anchieta realizaram, no
dia 19 de abril, no Campus Dom Idílio José Soares, a primeira edição do Café Teológico Pastoral. O evento abordou a responsabilidade do
Vicariato Episcopal e as atividades realizadas
pela Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários da Universidade Católica de
Santos.
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Concerto de Natal na Igreja
São Judas Tadeu

A Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos e o Coral
Universitário Católica de Santos realizaram, no 9
de dezembro, o tradicional Concerto de Natal, na
Paróquia São Judas Tadeu, em Santos. Sob a regência do maestro Beto Lopes, os grupos formados em sua maioria por estudantes da UniSantos,
apresentou composições como: “Ave Maria” Tanti Anni Prima, de Astor Piazolla; “Ave Maria”, de
Vladimir Vavilov; “Amazing Grace”, Anônimo; “La
Peregrinación”, de Ariel Ramirez.

Festa de Cristo Rei
Missa em Ação de Graças

Chanceler da UniSantos, o bispo diocesano de
Santos, Dom Tarcísio Scaramussa, presidiu a
Missa de Ação de Graças que marcou o Encerramento do Ano Letivo, no dia 4 de dezembro, com
a participação de dirigentes, docentes, técnicos-administrativos e estudantes.

Concerto de Natal na Igreja
de Nossa Senhora Aparecida,
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Sob a regência do maestro Beto Lopes, a Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos e o Coral Universitário Católica de Santos realizaram, no dia 16
de dezembro, o tradicional Concerto de Natal,
na Igreja de Nossa Senhora Aparecida, de Praia
Grande. Formado em sua maioria por estudantes
da UniSantos, os grupos apresentaram composições, como: “Ave Maria” Tanti Anni Prima, de
Astor Piazolla; “Medley de Temas Natalinos”, em
diferentes versões; “Noite Azul”, de Armando Cavalcanti e Klecius Caldas; e “Oh Vem, Emanuel (ls
11.1)”, Anônimo.

Estudantes e docentes que integram a Pastoral
da Universidade participaram da acolhida dos fiéis na tradicional Festa de Cristo Rei, realizada no
dia 25 de novembro, na Arena Santos, em Santos. Com o tema “Sal da Terra e luz do mundo
(Mt 5,13-14)”, a missa solene foi presidida pelo
chanceler da UniSantos, o bispo diocesano Dom
Tarcísio Scaramussa.

Semana Teológica para Leigos

Com o objetivo de proporcionar a formação de
lideranças leigas na Igreja e de salientar o papel
de cada um na Comunidade Pastoral da Baixada
Santista, a UniSantos, em parceria com a Diocese de Santos, promoveu entre os dias 24 e 26 de
setembro, a Semana Teológica para Leigos. Ten-

do como tema central “A missão do cristão leigo
na transformação da sociedade”, o evento contou
com presença de estudantes e docentes da Universidade, e membros da Pastoral de Santos.

Dia de Nossa Senhora
do Monte Serrat

No dia 8 de setembro, estudantes e funcionários administrativos e docentes participaram da
acolhida dos fiéis durante as celebrações do Dia
de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira
de Santos. Após missa campal presidida pelo
chanceler da UniSantos, o bispo diocesano
Dom Tarcísio Scaramussa, em frente à Catedral
de Santos, foi realizada procissão até a Prefeitura de Santos, onde ocorreu a renovação da
consagração da cidade, e procissão de retorno
da imagem ao santuário do Monte Serrat.

Festa de Nossa
Senhora Aparecida

No dia 12 de outubro, a UniSantos participou
das atividades em homenagem à padroeira do
Brasil, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
em Santos. A celebração contou com missas,
procissão e show. Estudantes e docentes fizeram a acolhida dos fiéis na barraca da instituição, onde foi realizada verificação da pressão
arterial e testes de glicemia.
Passeio ciclístico – No dia 29 de setembro, a
UniSantos também deu suporte para o passeio
ciclístico promovido pela paróquia, nas ruas de
Santos.

Visitas às comunidades
paroquiais

Promover o diálogo com os jovens e adultos das
comunidades paroquiais da Região Metropolitana
da Baixada Santista, despertando as vocações e
caminhos para uma formação profissional alicerçada na solidariedade, na justiça e no respeito aos
direitos humanos, fortalecidos pela ética cristã.

Com este objetivo, dirigentes e docentes da UniSantos realizam encontros periódicos que contam
com a parceria das igrejas e paróquias da Diocese
de Santos.

:: Desempenhos Sustentável e
Ambiental
Observatório Litoral
Sustentável

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

Observatório Socioespacial

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

23

Boleto Sustentável

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

Projeto Ecolâmpadas

20 anos da Lei de
Crimes Ambientais

Instituída no dia 18 de fevereiro de 1998, a Lei
nº 9.605, que prevê punições penais e administrativas para atividades prejudiciais ao meio
ambiente, foi tema de palestra no Campus Boqueirão, no dia 28 de fevereiro. Promovido pela
Faculdade de Direito, o simpósio “20 anos de
Leis dos Crimes Ambientais” também contou
como aula inaugural dos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito.

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

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

Coleta Seletiva

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

Educação Ambiental

Com o objetivo de apresentar as ações de
educação ambiental realizadas por diversas
instituições atuantes na região, estudantes e
professores dos cursos de Ciências Biológicas,
Engenharia Ambiental e Pedagogia participaram, no dia 28 de fevereiro, do encontro “A
Educação Ambiental e suas frentes de trabalho nas instituições ambientalistas da Baixada
Santista”.

Dia Mundial da Água

Para comemorar o Dia Mundial da Água, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas
(Ipeci) promoveu, no dia 22 de março, palestra
“Água potável: a engenharia na gestão de recursos hídricos”, com o engenheiro Ronaldo de
Souza Barcala. Participação de estudantes de
graduação, pós-graduação e docentes.

1ª Feira Sustentar

Contadores de história, água filtrada através do
magnetismo, maquiagem orgânica e produtos feitos em base da teoria quântica fizeram parte da
1ª Feira Sustentar, que ocorreu entre os dias 4 a
14 de outubro, no Shopping Praiamar, em Santos. Durante o evento, pesquisadores, docentes e
estudantes da UniSantos apresentaram recentes
projetos e pesquisas na área da sustentabilidade.

Congresso Brasileiro de
Direito Ambiental

Docentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da UniSantos, os professores doutores Maria Luiza Machado Granziera,
Edson Ricardo Saleme e Gilberto Passos de
Freitas participaram, entre os dias 28 e 30 de
maio, do 23º Congresso Brasileiro de Direito
Ambiental, que teve como tema central “30
anos da Constituição Ecológica: desafios para
a governança ambiental”.

Fórum Mundial da Água

Especialista em Direito Ambiental, com ênfase em Direito de Águas, a professora doutora
Maria Luiza Machado Granziera (Programa de
Mestrado e Doutorado em Direito) representou
a UniSantos durante o 8º Fórum Mundial da
Água, realizado entre os dias 19 e 23 de março,
em Brasília. Ela participou do painel “Questões
complexas do direito das águas”.

Encontro para melhores
práticas ambientais

Com o objetivo de discutir a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e o Plano de Gerenciamento
de Resíduos em Santos, a UniSantos, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, promoveu, no dia 24 de abril, o encontro “Gestão
Sustentável”: Encontro para Melhores Práticas
Ambientais”.

Pré-Conferência de Produção
Mais Limpa e Mudanças
Climáticas

Com o objetivo de preparar os estudantes e
debater sobre os assuntos que seriam abordados na Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas, a UniSantos promoveu,
no dia 15 de maio, no Campus Dom Idílio José
Soares, a “Pré-Conferência de Produção Mais
Limpa e Mudanças Climáticas”.
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abril, a palestra “Uso do Bambu na Construção Civil”, com o professor doutor Juarez Ramos da Silva,
que desenvolveu pesquisas sobre o uso do bambu
como alternativa ao aço na construção civil.

Congresso de Saúde Pública

Estudantes e docentes do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva, e dos cursos
de Farmácia e Enfermagem, que integram o Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental
(Gaera), apresentaram suas pesquisas durante o
4º Congresso Paranaense de Saúde Pública/Coletiva, entre os dias 18 e 20 de julho, em Curitiba.

II Fórum Lixo Zero

Com o objetivo de debater bons exemplos de
ações ambientais e apresentar mudanças de hábitos em relação ao descarte de resíduos, a UniSantos, em parceria com o Instituto Lixo Zero do
Brasil, realizou, entre os dias 13 e 15 de agosto, a
segunda edição do Fórum Santos Lixo Zero.

Análises ambientais dos
ecossistemas

A Praia de Itaguaré, em Bertioga, foi campo de
pesquisa para estudantes de Ciências Biológicas
e Engenharia Ambiental, no dia 7 de abril. Eles
realizaram análises ambientais dos diferentes
ecossistemas. A atividade contemplou ambientes
de mata, mangue e praia, e propôs uma série de
desafios aos estudantes que tiveram de realizar diversos processos ambientais.

O Bambu na Construção Civil
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Com o propósito de apresentar aos futuros engenheiros as possibilidades da utilização do bambu
como material sustentável na construção civil, o
curso de Engenharia Civil promoveu no dia 16 de

I Simpósio de Saúde
Socioambiental

As discussões sobre os aspectos ligados à
renda, migração urbana, oferta de infraestrutura
e fiscalização do poder público sobre a qualidade
do meio ambiente e seus impactos sobre a saúde
da população residente da Região Metropolitana
da Baixada Santista fizeram parte do I Simpósio
de Saúde Socioambiental da Baixada Santista,
nos dias 24 e 25 de outubro.

Comitê de Bacia Hidrográfica
da Baixada Santista

Diretora do Instituto de Pesquisa Científicas e
Tecnológicas (Ipeci), a professora doutora Adriana

Florentino de Souza, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS),
representou a UniSantos na reunião extraordinária do Comitê, no dia 19 de junho, no Campus
Dom Idílio José Soares.

Livro aborda questões
de meio ambiente

Resultado dos estudos do Grupo de Pesquisa
em Energia e Meio Ambiente da UniSantos, foi
lançado o livro “Global Environmental Issues:
Law and Science”, organizado pelos professores doutores Fernando Rei e Maria Luiza Machado Granziera, do Programa de Mestrado e
Doutorado em Direito. A obra, que tem o selo da
Editora Universitária Leopoldianum, traz questões sobre o meio ambiente global e internacional, a partir da integração de ciências naturais
com aspectos éticos, econômicos e legais.

Futuro na Cultura

A UniSantos apresentou ações e projetos relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade
durante o evento Futuro na Cultura, entre os dias
10 e 11 de agosto. Promovido pela Secretária de
Cultura do Estado de São Paulo, o evento foi realizado no Memorial da América Latina, e contou
com a participação de pesquisadores e estudantes de diferentes cursos.

:: Tecnologias e Serviços
Secretaria On-line

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

Acesso para Smartphones

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

Apoio ao Ensino Presencial

Integrado ao sistema acadêmico e ao portal da
universidade, o Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), um software livre, criado com o intuito de fomentar um
espaço de colaboração online. Ambiente Virtual
de Aprendizagem, é a ferramenta de apoio aos
cursos presenciais e a distância oferecidos pela
instituição.

Lan School

O software Lan School é uma ferramenta de apoio
ao professor para aulas ministradas nos laboratórios de informática. A partir dela é possível obter o
controle de cada microcomputador do laboratório
e permitir que todos os alunos visualizem a tela
do docente, possibilitando mais interação em atividades compartilhadas entre a turma.

Atendimento Integrado

Com um atendimento diferenciado e integrado
por sistema de comunicação informatizado, o
Departamento de Atendimento Integrado busca
aprimorar os diferentes serviços aos alunos, pais
ou responsáveis e à comunidade em geral. No
Campus Dom Idílio José Soares, o local, com 85
m², possui todo o conforto necessário, com espaços climatizados.

22.894
78.070
11.090

atendimentos presenciais
atendimentos via telefone
comunicações por e-mail
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E-mail UniSantos/Gmail

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

Google Apps for
Education Lan School

Estação de Recarga

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

Católica Wi-Fi

Em 2018, a UniSantos aprimorou a facilidade de
acesso e a possibilidade de utilizar qualquer dispositivo (notebooks, smartphones, tablets, entre
outros) com uma conexão wireless. A Católica
Wi-Fi trouxe ainda mais segurança (rede fechada com criptografia), mais praticidade (reconexão
automática) e mais estabilidade (conexão sempre
ativa, sem tela de autenticação).
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153
2

antenas
controladoras

Com uma solução de e-mail segura, que permite
acesso facilitado, inclusive por meio de smartphones e tablets, a instituição conta com a plataforma
Google Apps for Education, que oferece inúmeros
recursos para trabalhar remotamente e compartilhar conteúdos e documentos.

Sala de Estudo

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

Bibliotecas Digitais de
teses e dissertações

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

GedWeb - Base de Normas
Técnicas da ABNT

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

Diário on-line

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

Bases de Dados e
Periódicos Eletrônicos

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

12
9

de periódicos eletrônicos
de e-books

:: Premiações e
Reconhecimento
Maior IGC da região

Com o maior conceito (nota 4), entre as universidades da região, no Índice Geral dos Cursos (IGC), a UniSantos integra um seleto grupo de universidades do Brasil e do Estado de
São Paulo. Ao lado das melhores instituições
de educação superior comunitárias do Brasil e
entre as três melhores do Estado de São Paulo,
destaque para os cursos de Pedagogia e Ciências Biológicas, que obtiveram a nota máxima
(5), no Conceito Preliminar do Curso (CPC).

102 estrelas no
Guia do Estudante

Com 102 estrelas, a UniSantos mantém o destaque na região na avaliação do Guia do Estudante 2018 - Melhores Universidades, da Editora Abril. São 29 cursos entre os melhores do
País, que integram o Guia do Estudante - Profissões Vestibular 2019. A universidade teve 15
cursos classificados com conceito muito bom e
outros 14 que conquistaram o conceito bom.
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Conceito máximo do MEC
para Tradução e Interpretação
O curso de Tradução e Interpretação da UniSantos recebeu a nota máxima (5) na avaliação do Ministério da Educação (MEC). A comissão de avaliação esteve na instituição, entre os dias 8 e 11
de agosto, e considerou a excelência nas dimensões analisadas, com destaque para os objetivos
do curso, a diversidade de convênios com instituições estrangeiras que propiciam aos docentes
e estudantes experiência em outros países, a titulação e experiência do corpo docente e o perfil
profissional do egresso.

Destaque no resultado
do ENADE

A UniSantos tem o melhor centro de formação em
Engenharia e Arquitetura da Baixada Santista e
um dos melhores do Estado de São Paulo. Também possui o melhor centro de formação de Professores da Baixada Santista e um dos melhores
do País. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, divulgados em 2018,
comprovam a qualidade do ensino e colocam os
cursos em destaque nacional.

Prêmio Melhores
Universidades

Mais uma vez a Universidade Católica de Santos
foi destaque em avaliação da Editora Abril. Segundo ranking do Prêmio Melhores Universidades, publicado no dia 7 de fevereiro, no site Guia
do Estudante, a UniSantos é a melhor Instituição
de Ensino Superior (IES) da região e está entre as
cinco melhores universidades comunitárias do
Estado de São Paulo.
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Trabalho premiado no CONIC

“PANC da Baixada Santista: Visão Botânica e Alimentar” foi o título do trabalho desenvolvido pelas
estudantes do 6º semestre do curso de Nutrição,
Beatriz Silva Nunes, Eduarda Vaz Viana Souza e
Luciana Crispim Brasuschi de Freitas, que foi premiado no 18º Congresso Nacional de Iniciação
Científica (CONIC), que ocorreu entre 31 de novembro e 1 de dezembro. Orientação da professora mestre Amélia Cristina Elias da Ponte.

Prêmio TV Tribuna
de Publicidade

A propaganda da UniSantos “CURTIR” foi a grande vencedora, na categoria Varejo, do 3º Prêmio TV
Tribuna de Publicidade. Criação da Agência Samba
HotShop, em conjunto com a produtora Intervisão
Filmes, ela foi desenvolvida para a campanha do
Vestibular 2018. Comunica que a instituição é moderna, fala a “língua do jovem”, sem perder a referência na tradição e qualidade de ensino.

Fescete 2018

O Grupo Experimental de Teatro UniSantos (Gextus) e o “Mamutes Anões das Ilhas Ryukyu”, que
conta com a participação de estudantes de Letras
e Psicologia, foram premiados, respectivamente,
nas categorias Adulto e Monólogo, na 22ª edição
do Festival de Cenas Teatrais- FESCETE 2018.
Formado por estudantes de diferentes cursos
da instituição, o Gextus conquistou o prêmio de
Menção Honrosa pela pesquisa e linguagem do
espetáculo “Ínterim”.

Prêmio Destaque Policial

O Núcleo Especial Criminal (Necrim) de Santos,
parceria entre a UniSantos e a Polícia Civil do
Estado de São Paulo, recebeu o Prêmio Destaque Policial, sendo o primeiro no Estado de São
Paulo em produtividade, entre os 28 existentes.
Em 2018, foram 1.770 audiências que geraram
1.104 autocomposições, envolvendo conciliações, renúncias e retratações homologadas judicialmente.

Vice-presidente do TRE-SP

Formado pela Faculdade de Direito, o desembargador Waldir Sebastião de Nuevo Campos Júnior
foi empossado, no dia 26 de fevereiro, em sessão
solene, como vice-presidente e corregedor do Tribunal Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Desembargador do TJ- SP

Formado pela Faculdade de Direito da UniSantos,
Ramon Mateo Júnior tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. No
dia 5 de fevereiro, ele participou da sessão solene
de abertura do Ano Judiciário e Cerimônia de Posse do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Estudantes de Arquitetura
vencem concurso nacional

Concorrendo com 139 trabalhos de 380 autores do
Brasil, os estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo conquistaram o 1º lugar do concurso “Casa
Portátil” do Projetar.org. Os autores Igor Augusto
Coimbra de Almeida, Caroline de Oliveira Tavares
e Matheus Duarte Pardal venceram com o Projeto
“Casulo”, uma casa portátil para moradores de rua.
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Comenda “Dr. José Xavier
Carvalho de Mendonça”

Docente do curso de Psicologia, do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia
e Políticas Públicas e dos cursos de Licenciatura
em Filosofia, História, Letras e Música, a professora doutora Marina Tucunduva Bittencourt Porto
Vieira recebeu, no dia 14 de maio, a comenda “Dr.
José Xavier Carvalho de Mendonça”, como forma
de reconhecimento pela sua produção científica,
divulgação e resgate histórico do antigo Asilo de
Órfão de Santos.

Estudante de Arquitetura
conquista Menção Honrosa

Com o projeto “Rua Vertical”, o estudante do
curso de Arquitetura e Urbanismo, Matheus
Duarte Pardal recebeu Menção Honrosa na
27ª edição do concurso do portal Projetar.org.
A temática do concurso foi “Habitação Social
no Largo Paissandú”.

Subprocurador geral de
Justiça do Estado

Docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito e da Faculdade de Direito da
UniSantos, o professor doutor Wallace Paiva
Martins Junior assumiu o cargo de subprocurador-geral de Justiça Jurídica e de Competência
Originária do Estado de São Paulo.
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Prêmio ABRP-SP

Três trabalhos de conclusão de curso de Relações
Públicas foram premiados em 1º 2º e 3º lugares
no 34º Prêmio ABRP-SP, promovido pela Associação Brasileira de Relações Públicas. As pesquisas foram: “Planejamento Estratégico para aprimoramento da comunicação de uma organização
do Terceiro Setor: Associação Casa da Esperança
de Santos”, “Muito além da musculação: A gestão
da comunicação na academia The One Fitness
Club” e “Benvenuti in questa casa!”: Gestão estratégica dos processos comunicacionais da Società
Italiana di Santos”

evento, a Universidade foi a única da região e a
única de perfil comunitário a marcar presença na
competição que contou com 13 universidades
da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru, Suriname, Trinidad Tobago e Venezuela.

Pesquisador de Tecnologia
Analítica da EMS
Menção Honrosa no Globo Lab
Profissão Repórter

As estudantes do curso de Jornalismo, Isabela
Pinheiro de Ramos Madeira e Yasmin Rodrigues
Vilar de Araújo foram as únicas do Estado de
São Paulo a conquistar Menção Honrosa em
projeto da Rede Globo de Televisão. A reportagem “Os últimos a saírem” esteve entre as 174
inscritas no Globo Lab Profissão Repórter.

Psicóloga no Instituto de
Tecnologia Social

Formada em Psicologia pela UniSantos, Jeniffer Farias de Souza foi aprovada na seleção
do ITS Brasil- Instituto de Tecnologia Social,
apoiado pelo PRONAS/PCD- Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa
com Deficiência.

Capítulo SPE UniSantos na
Regional do PetroBowl

Pelo quarto ano consecutivo, a equipe do Capítulo Estudantil SPE UniSantos se classificou para
a etapa Regional do PetroBowl, que foi realizada, no dia 24 de junho, em Trinidad Tobago. No

Com participações em congressos e grupos de
pesquisa, Richard Fernando de Andrade Alvares,
formado pelo curso de Farmácia da UniSantos, foi
aprovado para o cargo de pesquisador de Tecnologia Analítica na SEM- Indústria Farmacêutica.

Psicólogas aprovadas no PAP

Concorrendo com mais de 30 candidatos, as psicólogas formadas pelo curso de Psicologia da
UniSantos, Amanda Aline Araújo, Jennyfer Tavares dos Santos, Juliana Silva Rabelo e Sabrina
Galaxe de Souza Peixoto Neves foram as únicas
aprovadas no Programa de Aprimoramento Profissional (PAP), na área de Psicologia Hospitalar,
do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos.
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• Jornalismo
• Letras Português/Inglês
• Matemática
• Música
• Nutrição
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Química Tecnológica
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Sistemas de Informação
• Tradução e Interpretação

Pós-Graduação Stricto Sensu
Cursos de Graduação

A Universidade Católica de Santos oferece cursos
de Graduação em diferentes áreas do conhecimento. Entre bacharelados, licenciaturas e superior de tecnologia, os cursos contam com infraestrutura diferenciada e corpo docente altamente
qualificado, formado por mestres e doutores.
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• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Ciência da Computação
• Ciências Econômicas
• Direito
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Petróleo
• Engenharia de Produção
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Química
• Farmácia
• Filosofia
• Gastronomia
• História

Os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
da Universidade Católica de Santos formam um
conjunto integrado de atividades de ensino e pesquisa, voltado à formação de pessoal qualificado
para a pesquisa e o ensino superior.

Mestrado

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

ma de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo. O mestrado profissional em
Arquitetura e Cidade congrega a abrangência
das problemáticas do território enquanto produção de espaço urbano construído, ou livre, por similaridade, ou afinidade de processos e métodos
cognitivos e produtivos como representação de
relações socioespaciais específicas.

Doutorado

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

Pós-Doutorado

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

Recomendação do Mestrado
em Arquitetura e Urbanismo

Em 2018, o Conselho Técnico Científico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes/MEC) aprovou o Progra-

Especialização/MBA

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

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

Inglês
Espanhol

Qualificação e
Aperfeiçoamento

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

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

Francês
Italiano
L

Latim
Libras
Português para estrangeiros
Língua e Cultura Indígena
Tupi-Guarani

quecer o seu conhecimento e aumentar o diferencial no mercado de trabalho.

Programa Mestre Aluno

Curso para a Terceira Idade

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

Educação a Distância

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

Enriquecimento Curricular

Garantia de flexibilização curricular e do processo interdisciplinar, o Programa de Enriquecimento Curricular é oferecido a todos os estudantes, a partir do 3º semestre letivo. Sem
restrição de área, ele pode cursar, inteiramente
grátis, uma disciplina de outro curso para enri-

Convênio entre a UniSantos e a Prefeitura Municipal de Santos, o Programa Mestre Aluno
possibilita que os servidores públicos lotados
na Secretaria de Educação cursem gratuitamente Mestrado ou Doutorado em Educação,
contribuindo assim para a melhoria da qualidade do ensino na educação básica.

Plano Nacional de
Formação de Professores
da Educação Básica

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

Comitês Científicos de Área

Entre as funções, os comitês científicos de Área
assessoram a diretoria e o Conselho Científico e
Tecnológico a identificar projetos de pesquisa que
possam gerar produtos a serem oferecidos para a
prestação de serviços.

Instituto de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas

Com uma infraestrutura diferenciada e que integra
as instalações da Fundação Parque Tecnológico
de Santos, o Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas (Ipeci) é responsável pelo registro,
monitoramento e divulgação de pesquisas científicas, prestação de serviços a instituições públicas
e privadas, e intercâmbio com instituições de pesquisa e tecnologia no Brasil e no exterior. Para auxiliar na elaboração, planejamento e execução da
política de pesquisa, o Ipeci conta com o Conselho
Científico e Tecnológico e os comitês científicos
de Área. Ele mantém todos os grupos de pesquisa vinculados, é responsável por acordos científicos de cooperação, organiza eventos científicos
e administra os programas de educação científica
para a Graduação e para o Ensino Médio.

Conselho Científico
e Tecnológico
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O Conselho Científico e Tecnológico assessora a
direção do Ipeci, auxiliando na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa. Monitora e auxilia os órgãos e instituições de pesqui-

• Ciências Exatas e da Terra
• Ciências Biológicas
• Ciências Sociais Aplicadas
• Engenharias
• Ciências da Saúde
• Ciências Humanas
• Comitê Multidisciplinar

Comitê de Ética em Pesquisa

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

Comitê de Iniciação Científica

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

Grupos de Pesquisa

43

A Universidade Católica de Santos considera a pesquisa um fator fundamental para o melhor aproveitamento dos
Com esse pensamento, diversos grupos de pesquisa se desenvolvem na Universidade, contribuindo para a promoção do
enriquecimento cultural da sociedade e o crescimento da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Processos Migratórios
Internacionais (Kula)
Registro Plástico e Audiovisual e Representações em Arquitetura e
Urbanismo
Restauro do Patrimônio Arquitetônico e Urbanístico
Superestúdio Transdisciplinar
Música Nova e Educação Musical
Grupo de Análise de Conjuntura Internacional
Aplicação dos Direitos Fundamentais na Ordem Jurídica Brasileira
Astropolítica: Direito e Política Espacial
Direito Ambiental das Cidades
Direito Econômico Internacional e Meio Ambiente (Deima)
Direitos Humanos e Vulnerabilidades
Energia e Meio Ambiente
Governança Global e Regimes Internacionais
Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais
Imageamento Digital em Ecologia
Conjuntura Econômica da Baixada Santista
Currículo e Formação de Professores: Diálogo, Conhecimento e Justiça Social
Educação e Tecnologias: Pesquisa e Formação
Formação de Sujeitos: História, Cultura, Sociedade
Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais
Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas
Laboratório de Informação e Arquivo Memória da Escola

Em

2018

Laboratório de Sustentabilidade (Labsus)
Pedagogia Universitária
Políticas Públicas em Educação: Trabalho e Formação
Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação
Engenharia Urbana
Grupo de Pesquisa Operacional e Logística (GPOLOG)
e Energias Alternativas
KryptósLAB
Laboratório de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos
e Digitais (LPCIAD)
Nanobiotecnologia
Laboratório de Engenharia Geofísica (LEG)
Grupo Interdisciplinar de Estudos Literários
Grupo Interdisciplinar em Estudos Linguísticos
Biotecnologia
Observatório Socioespacial da Baixada Santista
Grupo Interdisciplinar de Estudos em Psicanálise e Cultura
Grupo Interdisciplinar de Psicologia: Saúde, Educação
e Assistência Social
Psicologia e Políticas Públicas
Grupo de Avaliação de Exposição e Risco Ambiental
Grupo de Estudos em Cronobiologia e Sono (Gecs)
Grupo de Estudos Interdisciplinar sobre Saúde e Sexualidade na
Perspectiva do Quadro da Vulnerabilidade e dos Direitos Humanos (Geispeq)

99 artigos publicados em periódicos especializados
117 livros ou capítulos de livros 242 docentes envolvidos

mação de sujeitos sociais para a emancipação,
o pleno exercício de suas capacidades individuais, sociais e políticas. O pensamento de
Paulo Freire é a mola propulsora para a leitura
da realidade e o desenvolvimento de projetos
de pesquisa.

Cátedra Giusfredo Santini

Certificação pelo CNPq

Exclusivo para entidades sem fins lucrativos,
ativas no fomento, coordenação ou execução de
programas de pesquisa científica ou tecnológica, o credenciamento junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia
(CNPq) autoriza a UniSantos a importar máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
isentos dos impostos de importação.

Cátedra Sérgio Vieira de Mello

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

Cátedra Paulo Freire
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A Cátedra Paulo Freire é um espaço privilegiado para reflexão, articulação de saberes e
entrelaçamento de projetos com vistas à for-

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

Cátedra Gilberto Mendes

Com o objetivo de contribuir para o conhecimento e desenvolvimento das linguagens e técnicas
musicais, a UniSantos instalou, no dia 18 de
abril, a Cátedra Gilberto Mendes. Reunindo ensino, pesquisa e extensão, o órgão, que leva o
nome de um dos maiores músicos do País, tem
como missão promover o diálogo entre a música
e as demais expressões artísticas, além de realizar a criação de novos artigos e projetos científicos na área.

Cátedra Professor doutor
padre Waldemar Valle Martins
Intelectual, humanista, líder na criação da Universidade Católica de Santos, o professor doutor padre Waldemar Valle Martins foi homenageado, no
dia 28 de agosto, com a instalação da Cátedra que
leva o seu nome e pensamento. A nova unidade
de pesquisa da Universidade tem como objetivo
proporcionar estudos e projetos científicos na área.

Capítulo Estudantil
SPE UNISANTOS

O Capítulo Estudantil SPE UniSantos é a primeira organização de estudantes da Baixada
Santista associada à Society of Petroleum Engineers (SPE), ligada ao curso de Engenharia de Petróleo. Em três anos de existência, a
entidade já realizou competições regionais e
nacionais, participou de eventos e formou um
grupo de estudos próprio da área da engenharia de petróleo e indústria de petróleo e gás.

Capítulo Estudantil
de Geofísica

Associado à Society of Exploration Geophysicist (SEG), o capítulo estudantil “Universidade
Católica de Santos SEG Student Chapter” é a
primeira organização da região, segunda no
Estado de São Paulo, oitava no Brasil, sendo a
primeira do País de uma instituição comunitária. Formada por estudantes de Engenharia de
Petróleo, proporciona benefícios como bolsas
de estudos para pesquisas, financiamentos de
viagens para eventos científicos e acesso a periódicos exclusivos.

Editora Universitária
Leopoldianum

A história da Editora Universitária Leopoldianum começou em agosto de 1974, com o lançamento do
primeiro volume da Leopoldianum Revista de Estu-

dos e Comunicação, a primeira publicação de seu tipo
em Santos. Esta publicação, com edições ininterruptas desde a sua origem, está atualmente classificada
como B4 em Interdisciplinaridade; B5 em Educação,
Psicologia e Administração, Ciências Contábeis e
Turismo; e C em Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Biológicas I, Direito, Zootecnia/Pesca, de acordo com
o índice de classificação de periódicos do Ministério
da Educação do Brasil – Qualis/Capes.

:: Programas Institucionais
Programa de Educação
Científica para a Graduação
- Iniciação Científica

Estimular o desenvolvimento do pensamento
científico e a iniciação à pesquisa estão entre os
objetivos do Programa Institucional de Iniciação
Científica. Por meio de aprendizagem de técnicas e métodos de investigação, é voltado para os
estudantes dos cursos de Graduação, que recebem bolsas de estudos, inclusive com fomento do
CNPq e FAPESP.

127
115

estudantes
bolsas
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de pesquisa contemplada em um plano registrado
ao Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci), sob a supervisão dos pesquisadores
daquele núcleo.

61

estudantes

Programa de Educação
Científica para o Ensino Médio
- Iniciação Científica
Programa de Educação
Científica para a Graduação
- Caça Talentos

Voltado principalmente para estudantes do 1º
e 2º anos dos cursos de Graduação, o Programa Caça Talentos é gratuito e visa incentivar
os jovens a investirem no desenvolvimento de
projetos de pesquisa, bem como de atividades
técnicas relacionadas a sua área de formação
e prepará-los para as etapas subsequentes da
vida acadêmica.

Programa de Educação
Científica para a Graduação
- Estudante Pesquisador
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O Programa Estudante Pesquisador incentiva a
participação dos estudantes em grupos de pesquisa credenciados pela instituição no diretório
dos grupos de pesquisa no Brasil do CNPq. Ao integrar o grupo, o estudante desenvolve atividade

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

18
99

escolas conveniadas
bolsas para estudantes

quatro oficinas integradas envolvendo disciplinas diferentes que abordam conteúdos
programáticos distintos do ensino médio.

:: Eventos Científicos e
Semanas Acadêmicas
LXV Semana Jurídica
Programa de Educação
Científica para o Ensino Médio
- Expedição Científica

Voltado para os estudantes do 2º e 3º ano
do Ensino Médio ou penúltimo e último ciclo do Ensino Técnico, o Programa Expedição
Científica é modular temático com a oferta
de oficinas, incentivando o aprendizado e a
pesquisa. Ele permite ao jovem vivenciar na
universidade atividades experimentais práticas, desenvolvidas por docentes-pesquisadores em diferentes laboratórios e espaços
diferenciados.

67
104

inscritos do 3º ano
inscritos do 2º ano

Oficinas Modulares Temáticas

Elaboradas com o objetivo de proporcionar
aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio de
escolas conveniadas à Universidade um dia
de aula letivo diferente. No horário de aula,
os estudantes acompanhados de docentes,
dirigem-se à Universidade para participar de

Com o objetivo de proporcionar o debate dos
mais variados temas da área jurídica, aconteceu, entre os dias 20 e 25 de agosto, a LXV
Semana Jurídica, da Faculdade de Direito. O
evento foi promovido pelo Centro Acadêmico
Alexandre de Gusmão e contou com a presença de juízes, promotores, delegados, defensores públicos e advogados.

45º Semana da Psicologia

O curso de Psicologia promoveu, entre os dias
28 de agosto e 1 de setembro, a 45ª edição da
Semana de Psicologia. O evento contou com a
presença de estudantes e docentes do curso,
profissionais da área e discutiu temas, como:
prevenção do suicídio, violência psicológica
nas Instituições e bipolaridade, entre outros.
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XIII Mostra de Pesquisa em
Educação, VI Seminário do
PARFOR e XI Colóquio de
Acervos Escolares

Integrando a programação da VIII Jornada de
Educação e Comunicação, realizada entre os dias
2 e 6 de outubro, a XIII Mostra de Pesquisa, o VI
Seminário do PARFOR e o XI Colóquio de Acervos Escolares contaram com a presença de estudantes, docentes e especialistas de diferentes
áreas. A programação contou com palestras, salas temáticas, exposições e oficinas.

29ª Jornada da área de
Negócios e 7ª Semana
de Relações Internacionais

Os cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas e Relações Internacionais
promoveram, entre os dias 18 e 21 de setembro,
a 29ª Jornada dos cursos da área de Negócios e a
7ª Semana de Relações Internacionais. Palestras,
mesas-redondas, comunicações e cursos integraram as programações.

VIII Jornada da Educação

Com o tema central “O Direito à Educação: políticas, pesquisas e práticas”, a VIII Jornada da
Educação, realizada entre os dias 2 e 6 de outubro, reuniu a XIII Mostra de Pesquisa em
Educação; XIII Semana da Biologia; XI Colóquio de
Acervos Escolares; VI Seminário Parfor; VI
Encontro Pibid; 6º Encontro do Programa Educar
na Diversidade; 4º Semana de Ritmo e Som; II
Programa de Formação Permanente Mestre- Aluno; e a I Mostra de Pesquisa em Comunicação.
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I Mostra de Pesquisa
em Comunicação

Com o objetivo de divulgar a produção científica
dos estudantes da área da comunicação, a Cátedra Giusfredo Santini promoveu, no dia 5 de outubro, a I Mostra de Pesquisa em Comunicação.
Integrando a programação da VIII Jornada da Educação da instituição, o evento reuniu os resultados
parciais de 21 Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs) de estudantes de Jornalismo, Publicidade
e Propaganda e Relações Públicas.

I Latin American Workshop
on Global Governence of
Space Resources

Apresentar as perspectivas da governança global
e das respectivas atividades relacionadas aos recursos espaciais a partir da visão latino-americana. Esses foram os objetivos do I Latin American
Workshop on Global Governence of Space Resources, realizado nos dias 16 e 17 de maio, no
Campus Dom Idílio José Soares. O evento reuniu
pesquisadores, estudantes e docentes que discutiram temas como Recursos Espaciais no Brasil, Governança Global e Recursos Espaciais.

I Encontro Internacional
do Choro

Fruto de uma parceria entre a UniSantos e o Clube
de Choro de Santos, o I Encontro Internacional do
Choro em Santos aconteceu entre os dias 9 e 11
de agosto, no Campus Dom Idílio José Soares, e
reuniu estudantes e docentes, músicos e amantes
desse gênero musical brasileiro. O evento que teve
como objetivo estimular o diálogo, fomentar a pesquisa e contribuir para a memória musical, contou
com uma programação de mesas-redondas, concertos musicais e as tradicionais rodas de chorinho.

4ª Semana Som e Ritmo

Com uma programação composta de oficinas, palestras e encontros musicais, a 4ª Semana Som e
Ritmo aconteceu, entre os dias 2 e 6 de outubro,
no Campus Dom Idílio José Soares. Estudantes,
pesquisadores e músicos participaram do evento
que foi marcado pelo diálogo e atividades práticas.

VIII Semana de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Estudantes, pesquisadores, docentes, especialistas
e profissionais de diferentes áreas participaram, entre os dias 16 a 20 de outubro, da VIII Semana da
Ciência, Tecnologia e Inovação da UniSantos. Com o

tema central “Ciência para a Redução das Desigualdades”, o evento integrou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018, promovida pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

XIII Jornada de Iniciação
Científica e Tecnológica

A XIII Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, que integrou a programação da VIII Semana
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, reuniu estudantes de graduação dos Programas de
Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica. No
total, foram apresentados, no dia 18 de outubro,
57 projetos. As áreas de conhecimento foram:
“Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”, “Ciências Exatas, Engenharias e Arquitetura” e “Ciências da Saúde e Biológicas”.

III Mostra Científica e
VIII Jornada de Iniciação
Científica do Ensino Médio

Mais de 150 estudantes de escolas conveniadas
apresentaram, no dia 17 de outubro, os resultados de suas pesquisas na III Mostra Científica e VIII
Jornada de Iniciação Científica do Ensino Médio.
Desenvolvidos por meio do Programa de Iniciação
Científica, os trabalhos dos estudantes foram expostos em forma de pôster e fizeram parte da VIII
Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.
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9ª Semana do Jovem
Empreendedor

Com o objetivo de estimular os jovens ao empreendedorismo na região, a UniSantos, em
parceria com a Associação Comercial Jovem de
Santos (ACSJ), promoveu, no dia 22 de agosto, a 9ª Semana do Jovem Empreendedor. O
evento teve como tema “Empreendedorismo na
Gastronomia e no Entretenimento em Santos”.

Seminários do Ipeci

II Jornada de Engenharia
Geofísica e Ciências
Ambientais

Organizada pelo Capítulo Estudantil da Society of
Exploration Geophysicists e pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci), a II Jornada
de Engenharia Geofísica e Ciências Ambientais teve
como objetivo aprimorar o conhecimento da área da
geofísica aplicada e possibilitar aos estudantes uma
troca de experiências com profissionais.

XI Maratona Santo Scuderi

Formada pelos estudantes Diego de Assis e Sousa,
Patrick Albino de Lucca e Rodrigo Pontes da Silva,
do curso de Ciência da Computação, a equipe “Vai
na Sort()” foi a grande campeã da XI Maratona de
Programação Santo Scuderi, realizada no dia 19 de
maio, no Campus Dom Idílio José Soares.
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75
25

estudantes
equipes

Realizados mensalmente, os Seminários do
Ipeci têm o objetivo de aproximar estudantes
e docentes de temas técnicos e científicos de
diferentes áreas do conhecimento. Os encontros são momentos importantes para troca de
conhecimentos e divulgação dos parceiros externos junto à comunidade acadêmica.

10
1.112

edições
participantes

XIX Jornada Anti-Stress

Com o objetivo de aliviar o stress e promover a
integração, o curso de Psicologia promoveu, no
dia 13 de abril, a XIX Jornada Anti-Stress. Organizada pelos estudantes do 7º semestre, o even-

to, realizado nos períodos da manhã e da noite,
contou com uma série de atividades e dinâmicas
terapêuticas.

que falaram dos benefícios e dos seus estudos e
pesquisas.

20 anos do curso de Nutrição

Debater sobre questões atuais que mobilizam
as nações unidas e vivenciar na prática a simulação de discussões que ocorrem em uma
das mais importantes organizações do mundo.
Foi com esses objetivos que o Laboratório de
Relações Internacionais da UniSantos (Lari) recebeu estudantes do Ensino Médio, das unidades do Colégio Objetivo da Baixada Santista,
para mais uma edição do Modelo das Nações
Unidos (MONU), no dia 9 de junho. Participação de estudantes dos cursos de Relações Internacionais, História, Jornalismo e Relações
Públicas.

Comemorando 20 anos, o curso de Nutrição da
UniSantos realizou, no dia 25 de agosto, um
encontro com estudantes, docentes e egressos. O evento contou com a palestra “Determinantes escolhas alimentares numa perspectiva
antropológica: porque comemos e o que comemos” e com uma mesa-redonda formada por
egressos do curso que estão em destaque no
mercado de trabalho.

Debate sobre empreendedorismo
Debater ações de negócios por meio de situações reais. Com este objetivo, o Laboratório de
Soluções Organizacionais (LABSON) realizou, no
dia 12 de março, mais uma edição do “Café das
5”. O convidado foi o professor Fernando Cruz
Russell da Cunha, docente do curso de Publicidade e Propaganda, youtuber, empresário e vencedor do Concurso “O Melhor Hamburguer do
Brasil”, promovido pela Rede Globo de Televisão.

Workshop de Confeitaria

O curso de Gastronomia promoveu, no dia 19
de maio, no Campus Dom Idílio José Soares, o
workshop “Tendências da Confeitaria Moderna”.
O evento, que teve o objetivo de promover a troca de experiências e apresentar novas técnicas
de confeitaria, foi ministrado pelo chef confeiteiro
Diego Lozano.

Vegetarianismo é
tema de Palestra

Com o objetivo de esclarecer dúvidas a respeito da dieta vegetariana, o curso de Nutrição
promoveu, no dia 18 de maio, no Campus Dom
Idílio José Soares, a palestra “Vegetarianismoda Teoria à Prática”. O tema foi debatido pelas
nutricionistas Carolina Pimentel e Soraya Costa,

Modelo da Nações Unidas

Trabalho de
Graduação Integrado

Mais de 200 estudantes, do 1ª ao 7ª semestre
do curso de Arquitetura e Urbanismo, tiveram o
desafio de propor intervenções em 30 quadras
no eixo entre a Rua General Câmara e o Porto,
no centro de Santos. No dia 7 de março, o resultado do Trabalho de Graduação Integrado (TGI)
foi apresentado por meio de 30 maquetes. Foram novos olhares a partir de uma infraestrutura
diferenciada que privilegia habitações, espaços
culturais, de saúde e educação.
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dação de um centro de referência no atendimento
da doença que atuará em parceria com a Universidade.

Luta Antimanicomial

A Luta Antimanicomial foi tema de debate, no dia
18 de maio, na UniSantos. Promovida pelo curso
de Psicologia, a mesa-redonda foi realizada para
marcar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Estudante, docentes, pesquisadores e profissionais participaram do evento.

Música Contemporânea
Freud na Universidade

O curso de Psicologia realizou, no dia 7 de maio,
no Campus Dom Idílio José Soares, a palestra
“Freud na Universidade”. A atividade contemplou as disciplinas de Fundamentos da Clínica
Psicanalítica, Temas de Psicanálise e Teoria da
Psicanalítica.

Debate sobre Dieta Cetogênica

Docentes e estudantes do curso de Nutrição
da UniSantos participaram, no dia 6 de abril,
do ciclo de palestras a respeito da Dieta Cetogênica. Ministrada pelos docentes da UniSantos, professora mestre Fabiana Sanches
de Mota Ribeiro e professor mestre Jean Carlos Silveira, o evento apresentou a maneira
adequada deste tipo de alimentação na área
clínica.

Esclerose Múltipla
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Doença autoimune, a esclerose múltipla foi tema
de debate, no dia 23 de maio, no Campus Dom
Idílio José Soares. Promovido pelo curso de Psicologia, o evento teve como objetivo esclarecer
informações sobre a esclerose e apresentar a fun-

Com o objetivo de proporcionar uma discussão
mais ampla sobre a música contemporânea e a
prática a partir da Educação, a Cátedra Gilberto Mendes e o curso de Licenciatura em Música
promoveram, no dia 16 de junho, o encontro “Diálogos com a música contemporânea”. O evento
contou com apresentações de peças musicais e
exercícios baseados em técnicas de melodia.

Patrimônio Histórico
de Santos

“História Regional e Patrimônio Histórico” foi o
tema da mesa-redonda realizada pelo curso de
História, no dia 23 de agosto. O evento reuniu historiadores formados pela UniSantos que discutiram suas pesquisas sobre a História Regional e o
Patrimônio Histórico.

Fake News em debate

Formado pelo curso de Jornalismo, Michel Carvalho Silva fez a palestra “Fake News e Competência Informacional”, no dia 19 de setembro, no
Campus Dom Idílio José Soares. Mestre em Ciências da Comunicação e doutorando em Comunicação, ele discutiu os aspectos socioculturais
que envolvem o fenômeno de notícias falsas e
mídias sociais.

Cálculo em Medicação

O curso de Enfermagem realizou, no dia 12 de
setembro, no Campus Dom Idílio José Soares, a
“X Palestra sobre Cálculo em Medicação”. O evento foi organizado pela coordenadora do curso, a
professora mestre Joice Maria Pacheco Antônio
Fernandes, que também foi a responsável por ministrar a palestra que contou com a presença de
estudantes, técnicos em formação e profissionais
da área em geral.

Gestão de Carreira para
o profissional Biólogo

Comemorando o Dia do Biólogo, celebrado em 3
de setembro, o curso de Ciências Biológicas da
UniSantos realizou a mesa-redonda “Gestão de
Carreira para o profissional Biólogo”. Com o objetivo de proporcionar o diálogo entre estudantes
e profissionais da área e ressaltar a importância
do planejamento profissional, o evento abordou
questões sobre gestão de carreira, pesquisa na
biologia e licenciamento ambiental.

Produtos para o controle
e tratamento de Patologias

Estimulando a criatividade e colocando em prática conhecimentos adquiridos ao longo do ano,
os estudantes do 6º semestre do curso de Nutrição apresentaram, no dia 23 de novembro,
produtos alimentícios criados com o objetivo de
auxiliar no controle e tratamento de determinadas patologias.

Projetos de
Farmácia incentivam
o empreendedorismo

Com o desafio de criar um produto inovador no
mercado farmacêutico, estudantes do 8º semestre do curso de Farmácia apresentaram trabalhos
finais, no dia 8 de novembro. Durante a atividade,
eles expuseram os projetos desenvolvidos durante o ano, na disciplina de Farmácia Industrial.

História da culinária caiçara

Com o objetivo de apresentar um pouco da
culinária caiçara, o curso de Gastronomia promoveu, no dia 13 de março, a palestra “História
da Culinária Caiçara”. Ministrada pela jornalista
Christina Amorim. O evento contou com a participação de estudantes de Gastronomia e História que conheceram receitas, ervas e alimentos
típicos dessa cozinha.

“Garder Manger” inspira
criações temáticas em
Gastronomia

Estudantes do 4º semestre de Gastronomia colocaram todo o conhecimento teórico em prática
durante a criação de pratos para a disciplina de
“Garder Manger”. Sobre um espelho, eles usaram
a criatividade com foco no planejamento e estética para ornamentação dos pratos frios.
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Seminário e conferência
internacional sobre Refúgio

Docentes, estudantes e egressos do Programa de
Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade e membros da Cátedra Sérgio Vieira de Mello
da UniSantos representaram a instituição e apresentaram suas produções científicas, no IX Seminário Nacional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello
– ACNUR e na III Conferência Latino-Americana
sobre Refúgio, Migração e Apatridia. Eles aconteceram simultaneamente, na Universidade Federal
do Paraná, em Curitiba, entre os dias 12 e 14 de
setembro.

I Win Day- Women in
Energy Day

O Capítulo Estudantil SPE UNISANTOS promoveu, no dia 5 de setembro, o I Win Day- Energy
Day, ciclo de palestras que discutiu a posição da
mulher na indústria e na área das Engenharias. O
evento contou com a presença de docentes, estudantes e profissionais da área.

Direitos Humanos e
Vulnerabilidade

Para comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabilidades” desenvolveu uma extensa pesquisa sobre o tema,
reunindo docentes de programas de pós-graduação nas áreas de Direito, Políticas Públicas e Relações Internacionais. O resultado está no e-book
“Direitos Humanos e Vulnerabilidade e a Declaração Universal dos Direitos Humanos”, com o selo
da Editora Universitária Leopoldianum.

54

Jornalista britânico fala
sobre suas investigações
sobre vacinas

Repórter investigativo que desvendou a fraude de
um estudo que relacionava a vacina tríplice ao autismo, o britânico Brian Deer esteve na UniSantos,
no dia 14 de setembro. Ele fez a palestra sobre os
seus estudos, além de participar do Programa Urbanidades, produzido pelos estudantes do curso
de Jornalismo e transmitido pela TV UNISANTOS.
O jornalista, que trabalha para o The Sunday Times of London, comentou sobre a sua investigação e o trabalho que tem desenvolvido, com destaque para questões sociais e de saúde.

Desigualdade, educação
e mudança social

Com o objetivo de discutir desigualdade, educação
e mudança social, o professor doutor Daniel Schugurensky, da Arizona State University, participou, no
dia 13 de junho, da mesa de diálogo, promovida pela
Cátedra Paulo Freire, com os professores doutores
Ivanise Monfredini e Alexandre Saul, do Programa de
Mestrado e Doutorado em Educação da UniSantos.

Inteligência Artificial
é tema de palestra

Apresentar a vivencia do profissional de multinacional na área de Tecnologia e destacar conteúdos de grande relevância para este segmento do
mercado. Foram esses os objetivos da palestra
“Inteligência Artificial: Profissional, sua carreira dentro da máquina”, ministrado pelo mestre
em Ciência da Computação, Adriano dos Santos
Lucas. O evento, no dia 19 de setembro, foi promovido pelo curso de Ciência da Computação, no
Campus Dom Idílio José Soares.

Pontes de Macarrão

A tradicional competição de Pontes de Macarrão, promovida pelos cursos de Engenharia, no
dia 18 de outubro, integrou a programação da
XIV Encontro de Ciências Exatas e Tecnologia
(EXATEC) e a VIII Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação da UniSantos. Em sua 11ª edição,
o evento, que tem como objetivo testar cálculos
para a capacidade de suporte de carga máxima
e colocar em prática os ensinamentos obtidos
durante as aulas de Resistência dos Materiais,
contou com a participação de 30 estudantes.

IX PetroQuiz

Com o objetivo de estimular o raciocínio lógico
dos estudantes e testar seus conhecimentos relacionados a indústria de petróleo e gás, o Capítulo
Estudantil SPE da Universidade Católica de Santos realizou, no dia 19 de outubro, o IX PetroQuiz.

O evento fez parte da V Semana de Engenharia
de Petróleo- PetroSantos, que integrou a programação da VIII Semana de Ciência, Tecnologia e
Inovação da UniSantos .

Campeonato de
League of Legends

Promovido pelo curso de Ciência da Computação, o III Campeonato Católica de Santos
de League of Legends foi realizado, nos dias
17 e 18 de outubro, e reuniu 40 competidores
divididos em oito times. O torneio integrou a
programação da VIII Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação.

V Congresso Internacional de
Direito Ambiental Internacional

Com a participação de pesquisadores do Brasil, Europa e das Américas, a UniSantos realizou o V Congresso internacional de Direito
Ambiental Internacional, entre os dias 24 e 26
de outubro. O objetivo foi analisar temas relacionados com problemas ambientais e sociais
estratégicos atuais, não só do ponto de vista
da Região Metropolitana da Baixada Santista,
mas no contexto mundial, a partir da análise de
algumas dinâmicas de governança. Os resultados de estudos e discussões estão em e-book
disponível pelo www.unisantos.br/e-books.
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em casos relacionados às áreas de consumo, acidente de trânsito, conflitos de vizinhança e cobrança de
valores, limitada a até 20 salários mínimos. Primeira
universidade católica a implantar o Juizado Especial
Cível no Estado de São Paulo, em parceria com o
Tribunal de Justiça do Estado, a UniSantos mantém,
desde 2001, a terceira unidade descentralizada do
Juizado Especial Cível da Comarca de Santos.

1.653
1.958

atendimentos
audiências

Núcleo Especial Criminal
:: Serviços à Sociedade
Escritório Modelo de
Assistência Judiciária

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

1.190

atendimentos

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

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

1.770
1.104

audiências
autocomposições

Delegacia Experimental

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

Laboratório de
Ciências Criminais

O primeiro Laboratório de Ciências Criminais de
Santos oferece um curso de formação destinado a estudantes de Direito e Ciências Sociais.
Por meio de aulas expositivas, dialogadas e interativas, o estudante é estimulado a analisar
situações atuais das ciências criminais, a partir
da perspectiva das diversas disciplinas. Visando o amadurecimento intelectual, acadêmico e
crítico dos estudantes, o Laboratório estimula o
desenvolvimento de pesquisas. É fruto de parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM).

Câmara de Mediação de
Conflitos Socioambientais,
Urbanísticos e Empresariais

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

Promotoria Comunitária

A Promotoria de Justiça Comunitária de Santos comemorou, no dia 26 de fevereiro, três
anos de existência. Fruto de uma parceria entre a UniSantos e o Ministério Público do Estado de São Paulo, a entidade atua diretamente
na resolução de questões sociais e de políticas públicas. Neste período, já contribuiu para
a solução de mais de 50% de problemas que
vão desde poluição sonora até crimes contra o
patrimônio público. Contando com a participação efetiva de órgãos públicos e de diferentes
comunidades, a Promotoria tem como objetivo
principal promover o exercício do diálogo para

a resolução de conflitos entre a população de
Santos e as entidades públicas ligadas às áreas da educação, habitação, transporte, saúde,
obras etc.
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atendimentos

Centro Cidadão

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

Laboratório de
Soluções Organizacionais

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

Com uma alta de 40% na procura pelo serviço,
a UniSantos realizou o atendimento para o preenchimento e envio da Declaração de Imposto
de Renda 2018, para aqueles que obtiveram
renda familiar de até R$ 40 mil ou patrimônio
no limite de R$ 300 mil. O serviço, totalmente gratuito, foi realizado por mais de 30 estudantes dos cursos de Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas e Direito.

200
Laboratório de
Relações Internacionais

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

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

atendimentos

Laboratório de Observação
Econômica Social

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

Índice do custo da
cesta básica de Santos

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

12

boletins

Boletim Análise de
Conjuntura Econômica

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

8

boletins

Núcleo de Assistência
a Refugiados e Migrantes

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

mento e acolhida aos refugiados no Brasil. O
projeto é idealizado pela UniSantos, em parceria com a Associação de Promoção e Assistencial Social Estrela do Mar, com a Cáritas
da Arquidiocese de São Paulo, Missão Paz, e
Alto Comissariado da ONU para Refugiados
(ACNUR).

Suporte aos Processos
de Solicitação de Refúgio

O projeto permite aos estudantes de Relações
Internacionais contextualizarem informações
de geopolítica, história e relações internacionais, colocando em prática os conhecimentos
adquiridos no curso. Os resultados das pesquisas elaboradas pelos discentes auxiliam no
embasamento dos pareceres da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, contribuindo, assim,
para a efetivação do Direito Internacional dos
Refugiados no Brasil e para a proteção aos refugiados.

Tradução e Interpretação

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

Engenho São Jorge dos Erasmos

Espaço exclusivo para estágio dos estudantes
dos cursos de Arquitetura, Biologia, História, Comunicação, Engenharia Ambiental e Filosofia, o
Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge
dos Erasmos – Base Avançada de Cultura e Extensão - representa mais um campo de estudos
e pesquisas.
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Liga de Primeiros Socorros

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

Liga Acadêmica da
Saúde Materno-Infantil
Liga da Tuberculose

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

850

atendimentos

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

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

Apoio Psicólogo a
Vítimas de Tragédias

A UniSantos mantém o grupo permanente de
pesquisa, estudo e intervenção de psicólogos e
alunos do curso de Psicologia que atuam em situações de catástrofes e pós-catástrofes na Região Metropolitana da Baixada Santista. Para a
preparação, a instituição realiza um programa de
capacitação dos voluntários e profissionais. As
ações in loco são organizadas em parceria com a
Defesa Civil do município e órgãos envolvidos no
atendimento, como a Cruz Vermelha.

Plantão Psicológico e
Terapia Comunitária

Com o objetivo de promover um atendimento
emergencial a usuários de álcool e outras drogas
e que estão em situação de rua, na Casa Belém,
docentes e estudantes do curso de Psicologia, e
de Pós-Graduação em Psicopedagogia, desen-

Restaurante-Escola
Estação Bistrô

volvem os projetos Plantão Psicológico e Terapia Comunitária. As iniciativas são realizadas em
parceria com a Prefeitura de Santos, Diocese de
Santos, Missão Belém e Associação de Promoção e Assistência Estrela do Mar.

Creche-Escola Ancilla Domini

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

Programa Justiça Restaurativa

A UniSantos é parceira do Programa Justiça Restaurativa na formação de multiplicadores e facilitadores que já atuam em seus espaços de trabalho, inicialmente em nove escolas do Município de
Santos. A iniciativa é das secretarias de Educação
e de Defesa da Cidadania, com a participação de
140 pessoas nas capacitações mensais que ocorrerem na Universidade. O trabalho da UniSantos
também envolve a investigação e a implantação
da metodologia Justiça Restaurativa nas escolas
municipais, com vistas à construção de uma política pública, fundamentada na cultura da paz.

A UniSantos e a Prefeitura Municipal de Santos são parceiras no projeto restaurante-escola
Estação Bistrô, que funciona na antiga Estação
do Valongo, no Centro de Santos. A parceria,
que teve início em 2012, já possibilitou a qualificação profissional e a inserção no mercado
de trabalho de dezenas de jovens em situação
de vulnerabilidade social. Além do gerenciamento, a Universidade é responsável pela formação desses jovens por meio dos cursos de
Gastronomia e Nutrição.

Programa de
Iniciação à Docência

O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), parceria entre a Universidade
Católica de Santos, Ministério da Educação e
Prefeitura Municipal de Santos, contribui para
a valorização do magistério inserindo os estudantes dos cursos de licenciatura no cotidiano
de escolas da rede pública de educação.
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novos estudantes em 2018
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contribuído para o contato com profissionais
de diversas áreas. Conta com a supervisão de
professores e apoio de profissionais da área.

Agência Experimental
de Relações Públicas

Agência Experimental de
Publicidade e Propaganda

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

Agência Experimental
de Jornalismo
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Espaço facilitador do curso em associar extensão e pesquisa na sua produção, a Agência Experimental de Jornalismo oferece aos
alunos-bolsistas e voluntários a oportunidade de experimentação, por meio de projetos
sociais e prestação de serviços institucionais.
Outro diferencial é o trabalho de pesquisa realizado na localização de egressos, o que tem

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

Programa de
Orientação Vocacional

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

Brinquedoteca e Midiateca

A Brinquedoteca e Midiateca “Profª. Júlia Sérgio”
recebe alunos das escolas públicas do município

de Santos, com o objetivo de contribuir para o
aprendizado. Com os espaços Historiando, Formação, Matemática, além do Canto da Criação e
da Fantasia, o ambiente é ideal para o desenvolvimento de pesquisas e estudos referentes aos
diferentes enfoques do desenvolvimento infantil,
para alunos de Graduação, Pós-Graduação e pesquisadores.

Projeto “Sabor da Esperança”

Desenvolvido pelos estudantes dos cursos de
Nutrição e Gastronomia, em parceria com a
Associação Casa da Esperança, o Projeto “Sabor da Esperança” tem o objetivo de capacitar
e formar, nas áreas de alimentação e panificação, as mães ou cuidadores que aguardam
crianças e jovens que estão no tratamento
terapêutico. O espaço é um centro de reabilitação de deficientes físicos e intelectuais, de
utilidade pública municipal, estadual e federal,
que existe há mais de 50 anos.

Programa “Educar
na Diversidade”

Na perspectiva das ações de formação de educadores, estimula o debate sobre a educação
como direito fundamental que precisa ser garantido a todos. Sem qualquer distinção, promove a cidadania, a igualdade de direitos e o
respeito à diversidade sociocultural, étnico-racial, etária e geracional, de gênero e das pessoas com deficiência.

Programa “Educação em Foco”
Na compreensão de que a construção do conhecimento precisa se fazer significativa, incentiva o debate e a reflexão sobre a educa-

ção como direito humano fundamental, a partir
de ações de formação de educadores que têm
como finalidade indicar elementos teórico-práticos que possam contribuir para ampliar os
conhecimentos.

Controle de processos e
custo no Bom Prato

A UniSantos desenvolve o projeto de extensão “Bom Prato: controle de processos e custo”, cujo objetivo é identificar, analisar e avaliar as necessidades de controle operacional
de três restaurantes populares do município
de Santos. Por meio dele, aprimoram o conhecimento, de forma interdisciplinar, estudantes
dos cursos de Administração, Nutrição e Publicidade e Propaganda, além do Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde
Coletiva. São gerenciados pela Associação
de Promoção e Assistência Social “Estrela do
Mar”, em parceria com o Governo do Estado
de São Paulo.

3.000

refeições/dia
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Clínica de Psicologia

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

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

Ambulatório de Nutrição

Com infraestrutura diferenciada para atendimento e realização de exames, no Ambulatório
de Nutrição Santa Paulina os pacientes discutem hábitos alimentares, passam por um acompanhamento durante um período e testam, na
prática, receitas saudáveis. Campo de estágio
para os estudantes do curso de Nutrição, é referência no atendimento gratuito à população.
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1.909

atendimentos

pacientes atendidos

Ambulatório de Enfermagem

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

45

atendimentos

Consultório Farmacêutico

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

30

atendimentos

Centro de Informação
sobre Medicamentos

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

Programa Urbanidades

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

Programa Matéria Prima

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

Projeto Literativa

Literativa é um jornal mural com periodicidade bimestral que visa incentivar e estimular a
prática da leitura em diferentes formatos e conteúdos. Com uma proposta interativa, ou seja,
que dialogue com o leitor, o Literativa mantém a
versão impressa, distribuída nos campi da UniSantos e no Colégio Liceu Santista, e a versão
on-line, com download gratuito, em PDF, no
portal da UniSantos.

Revista Arco

Projeto laboratorial do curso de Jornalismo,
a Revista Arco – Artes e Comunicação – tem
foco nos personagens, nos lugares e na cultura específica da Região Metropolitana da Baixada Santista. Com projeto gráfica inovador,
apresenta edições temáticas que valorizam as
imagens que dialogam com textos leves e descritivos.

Mesa Redonda

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

Jornal Entrevista

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

Programa Resenha Esportiva

Com o objetivo de debater sobre o noticiário
esportivo da Baixada Santista, o Resenha Esportiva é mais um dos projetos desenvolvidos
pelos estudantes de Jornalismo da UniSantos.
Transmitido pela Rádio Boa Nova FM, emissora parceira da UniSantos, o Programa promove
um bate papo descontraído e leve, e proporciona aos futuros jornalistas o contato com a área
esportiva.
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Centro de Cidadania,
Mediação e Pacificação

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

Estágio Clínico em Enfermagem

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

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

Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania

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

:: Relacionamento e
Engajamento com a Sociedade
Campanha Feira do Livro

Organizada pelos cursos da área de Negócios e
Relações Internacionais da UniSantos, a 3º edição da Feira do Livro aconteceu entre os dias
18 e 21 de setembro. Durante o evento, em
que são trocados livros por alimentos, foram arrecadados 56 quilos de produtos não perecíveis
e destinados à Fraternidade Toca de Assis.

Precisamos Falar de Política

Programa de palestras que busca a formação política interdisciplinar. As atividades de formação,
estudos e pesquisas são orientadas para a cidadania participativa. Em 2018, com a mediação de
especialistas de diferentes áreas, foram discutidos temas, como: História da Política, Formas
de Governo, Sistema Político Brasileiro, Políticas
e Cidadania, Crise da Democracia e Política e Ideologia, Mídia e Política, Movimentos Sociais e Cenário Político Atual.

Convênio AMAP- Vá Legal Taxi

A Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da UniSantos foi a responsável pela
criação e geração da campanha de lançamento
do aplicativo VálegalTáxi. O APP, lançado no dia
3 de maio, possibilita que os serviços de táxi
fiquem até 30% mais baratos, com foco na segurança e qualidade dos serviços.

Ações no “Setembro Amarelo”

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

Caminhada internacional
Janes’s Walk

Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo
participaram, no dia 5 de maio, da caminhada internacional Janes’s Walk. Realizado simultaneamente em diversos países e com o tema “Se essa
rua fosse minha”, o evento aconteceu pela segunda vez em Santos e teve como objetivo resgatar o
hábito de caminhar pelos espaços urbanos.

Estatuto da Metrópole

Docentes do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Direito, os professores doutores Edson Ricardo Saleme e José Marques
Carriço são autores do capítulo “Dos Planos
Municipais ao Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado: A Aprovação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado pela Região
Metropolitana da Baixada Santista”. Ele integra
o livro “Brasil Metropolitano em foco: Desafios
à implementação de Estatuto da Metrópole”, da
série Governança, da Rede Ipea.
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“Por Onde Tudo Começou”

Com apoio cultural da UniSantos, a Casa Martim
Afonso, em São Vicente, realizou, entre os dias
18 de janeiro a 18 de março, a exposição iconográfica “Por Onde Tudo Começou”, um projeto
educacional de apoio à indicação de 19 fortificações coloniais do Brasil para se tornarem Patrimônio Mundial pela Unesco. A exposição foi
composta por vinte painéis iconográficos, uma
maquete da Fortaleza de Santo Amaro (em legos), réplicas de caravelas dos séculos XVI e XVII
e projeção de vídeos motivacionais.

“Porto, Tempo, Paisagem”
Reformas Trabalhista e
Previdenciária

Com o intuito de debater sobre as reformas Trabalhista e Previdenciária, a Faculdade de Direito
recebeu, no dia 22 de fevereiro, o procurador do
Trabalho e advogado Renato Saraiva. O evento foi
promovido pelo Centro Acadêmico Alexandre de
Gusmão e contou com a presença de estudantes
e docentes do curso.

Inspirado nas obras de Benedicto Calixto e
com um olhar próprio da paisagem do Porto
de Santos, o artista plástico Paulo Fernando
Von Poser, docente do curso de Arquitetura e
Urbanismo, realizou a exposição “Porto, Tempo, Paisagem”, nos meses de janeiro e fevereiro, na Pinacoteca Benedicto Calixto. Foram
12 obras entre desenhos e pinturas, além de
um acervo de 27 fotografias inéditas do Museu da USP.

Melhores TCCs da ETEC
Delegacia Regional de
Relações Públicas

Aproximar os estudantes dos profissionais da
área e promover um maior relacionamento com
as instituições de ensino. Esses são alguns desafios da Delegacia Regional de Relações Públicas, instalada, no dia 4 de abril, no Campus
Dom Idílio José Soares. Ligada ao Conselho Regional de Relações Públicas (CONRERP), da 2ª
região, ela atende todos os relações-públicas
da Região Metropolitana da Baixada Santista.
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Docentes e pesquisadores da UniSantos avaliaram trabalhos de conclusão de curso de 50 estudantes da ETEC Aristóteles Ferreira. No dia 12 de

dezembro, eles fizeram as apresentações e o projeto “Concentrador de Controle” foi considerado o
Melhor Trabalho de Conclusão de Curso de 2018.

visitaram as ONGs, realizaram pesquisas, elaboraram ações e criaram produtos e serviços.

Série PARFOR

Olimpíada Brasileira de Biologia

“Formação de professores, gestão e identidade profissional: implicações do PARFOR” é
o título da publicação da Editora Universitária Leopoldianum, o terceiro da série temática sobre o Plano Nacional de Formação dos
Professores (PARFOR). A obra trata de questões relacionadas às temáticas de formação,
gestão e constituição identitária das pessoas
que vivenciam ou vivenciaram o programa na
UniSantos.

Conselho Regional de
Nutricionistas

Do curso de Nutrição, as estudantes Flaiane de
Moraes Ferreira e Júlia Vieira Diaz integram o
Conselho Regional de Nutricionistas Jovens da
3ª Região (CRN 3 – Jovem). A entidade busca aproximar o futuro profissional do sistema
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN)/
Conselho Regional de Nutricionistas (CRN).

Cuidados com Tuberculose

“Tuberculose: controle e tratamento“ foi tema
de debate, dia 24 de fevereiro, no Campus Dom
Idílio José Soares. Promovido pelo curso de Enfermagem em parceria com a Liga Acadêmica de
Controle da Tuberculose, o evento teve o objetivo orientar a comunidade sobre a doença e seu
tratamento.

Comunicação para ONGs

Com o objetivo de propor ações de comunicação e marketing para Organizações Não Governamentais (ONGs), estudantes de Jornalismo
e Relações Públicas produziram um Plano de
Comunicação para instituições da região. Eles

Pelo segundo ano consecutivo, docentes da
UniSantos foram responsáveis por validar a
prova da terceira fase da Olimpíada Brasileira
de Biologia, voltada para estudantes do Ensino
Médio de todo o país.

Convênio com a Prefeitura
Municipal de Cubatão

A UniSantos firmou parceria com a Prefeitura
Municipal de Cubatão, no dia 25 de outubro.
Entre os objetivos estão a promoção da qualificação profissional e o desenvolvimento de
projetos em diferentes áreas, como cultura, urbanismo, patrimônio histórico e meio ambiente.

Família Caloura

Uma série de atividades pedagógicas foram realizadas durante a recepção de familiares dos
estudantes do 1º semestre do curso de Pedagogia. O Programa “Família Caloura”, no dia 8
de maio, reuniu pais e filhos que conheceram os
princípios do curso e a infraestrutura diferenciada para a formação.
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para entidades de bairros e comunidades de
Santos, a UniSantos firmou, no dia 26 de outubro, parceria com o Conselho Municipal de
Entidades de Bairros de Santos (COMEB).

Portal G1 Santos

Com 36 matérias públicas no portal de notícias
G1 Santos e Região e chamadas de capa que foram destaque nacional no portal de notícias do
Grupo Globo, 51 estudantes de Jornalismo tiveram, em 2018, o trabalho reconhecido, por meio
do Projeto “Foca na Pauta”. A ação formativa é
fruto de parceria entre a UniSantos e o G1.

Campanha Ação do Coração

O tema da campanha Ação do Coração, “Nosso Coração, Nosso Território”, que teve como
foco refugiados, excluídos e migrantes, motivou a formalização de convênio entre a UniSantos e a Associação Eduardo Furkini. Entre
as ações, debates e oficinas para confecção de
corações que foram entregues no Dia da Ação
do Coração, em 2 de agosto.

Convênio com a Prefeitura
Municipal de Guarujá

Com objetivo de incentivar a produção de
ações culturais, educacionais e científicas, a
UniSantos firmou parceria com a Prefeitura
Municipal de Guarujá, no dia 22 de fevereiro.
A assinatura foi realizada na sede da Prefeitura da Cidade.

Conselho Municipal de
Entidades de Bairros
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Com o intuito de desenvolver cursos, projetos de pesquisa e ações ligadas às áreas artísticas, cultural, arquitetônica e sociocultural

Atendimentos Farmacêuticos

Orientar sobre o uso de medicamentos e promover a saúde. Com esses objetivos, estudantes do 2º e 4º semestre do curso de Farmácia,
em parceria com a Droga Raia de Santos, realizaram, no dia 16 de agosto, “Atendimentos Farmacêuticos” para os estudantes e funcionários
técnico-administrativos da UniSantos.

Cultura Caiçara

Com o objetivo de incentivar as tradições da
cultura caiçara e debater sobre a sua preservação, a Incubadora de Empreendimentos
Econômicos e Solidários da UniSantos promoveu, no dia 2 de abril, o encontro “Cultu-

ra Caiçara- Tradição e Vidas Preservadas”.
Participação de autoridades, representantes
de ONGs e moradores da área Continental de
Santos.

de Máquinas e Equipamentos (FEIMEC), realizada, no dia 28 de abril, em São Paulo. Eles
conheceram as novas tecnologias aplicadas
em máquinas, ferramentas, equipamentos e
acessórios utilizados na indústria.

21ª edição da Feira de Carreiras
Com o objetivo de proporcionar novas oportunidades de estágio e emprego aos estudantes, a UniSantos promoveu, no dia 17 de
setembro, a 21ª edição da Feira de Carreiras.
O evento contou com a participação de empresas de diferentes segmentos e recebeu
estudantes de diversos cursos, que tiveram a
oportunidade de entregar currículos, fazer cadastros de recrutamento e tirar dúvidas com
os profissionais.

Experimentos de Química

A UniSantos recebeu, nos dias 18 e 20 de
abril, mais 25 estudantes do Colégio ÔMEGA
Santos. Do 2º e 3º ano do ensino médio, eles
realizaram visita pela instituição, conheceram
a infraestrutura laboratorial do Campus Dom
Idílio José Soares e realizaram atividades práticas no Laboratório de Química.

Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo

Estudantes do 8º semestre do curso de Engenharia Ambiental da UniSantos tiveram a
oportunidade de conhecer laboratórios com
tecnologia de ponta e profissionais altamente
qualificados que atuam no monitoramento da
qualidade ambiental do Estado, durante visita
técnica à Cetesb, em São Paulo, no dia 26 de
setembro.

Feira de máquina

Do curso de Engenharia de Produção, 25 estudantes participaram da Feira Internacional

Nutrição na Santa Casa

Estudantes do 1º semestre do curso de Nutrição realizaram, no dia 4 de abril, visita técnica
à Santa Casa de Santos. Eles conheceram o
lactário (setor responsável pela manipulação e
distribuição de fórmulas infantis e enterais) e
os processos de controle de qualidade higiênico-sanitária. Foram recebidos pela responsável do setor, egressa do curso, a nutricionista
Ana Carolina Dias.

Estudos em São
Luiz do Paraitinga

Entre os dias 21 e 23 de setembro, 46 estudantes e cinco docentes do curso de Arquitetura
e Urbanismo estiveram em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Eles
conheceram aspectos político-administrativos e
técnicos, por meio de entrevistas e observação
in loco, para propor um programa de diretrizes
urbanas e de projetos, que tinham como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de
vida da população.
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Restaurante Okumura

Estudantes do 1º semestre do curso de Gastronomia participaram de visita técnica, no dia
26 de março, no Restaurante Okumura. Durante a atividade, eles conheceram um pouco
mais sobre o planejamento físico e os setores
que compõem uma cozinha profissional.

Exposição Barroca

Estudantes do 1º semestre do curso de Filosofia e
do 3º semestre do curso de Licenciatura em Música realizaram, no dia 5 de maio, visita monitorada
à exposição “Barroco Ardente e Sincrético- Luso-Afro-Brasileiro”, no Sesc de Santos.

Católica Trends

Com a participação de mais de 2 mil estudantes do ensino médio, aconteceu, no dia 27 de
agosto, a Católica Trends - Feira de Profissões.
Foram realizadas uma série de oficinas, plantão
de dúvidas sobre a carreira profissional, dicas,
apresentações musicais e sorteio de brindes.

Estudantes do 5º semestre do curso de Ciências
Biológicas estiveram, entre os dias 29 de abril e 1
de maio, na cidade de Salesópolis, em São Paulo,
onde realizaram visita técnica à Estação Biológica de Boracéia (EBB). Eles fizeram observações
de campo em uma área de floresta e conheceram
aspectos de um ecossistema de Mata Atlântica.

Sesc Bertioga

Enfermagem na Santa Casa

No dia 17 de abril, estudantes do 3º e 5º semestre do curso de Nutrição realizaram visita técnica,
no Sesc Bertioga. Eles conheceram os critérios
adotados no processo de controle de qualidade e
planejamento de cardápio, e observaram as características de funcionamento do espaço.

Porto de Santos
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Estação Biológica

A bordo de uma escuna, 83 estudantes do curso
de Arquitetura e Urbanismo e Engenhariam Ambiental conheceram, no dia 27 de abril, o canal do
Estuário do Porto de Santos. Eles observaram aspectos técnicos do maior porto da América Latina,
detalhes das operações portuárias, fizeram registros e tiraram dúvidas.

Vivenciar a profissão e conhecer a rotina de um
centro cirúrgico de grande porte foram os objetivos da visita técnica realizada pelos estudantes do 6º semestre do curso de Enfermagem,

no dia 1 de setembro, na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Eles tiveram a oportunidade
de observar a rotina dos profissionais e verificar
como o local está em relação às exigências do
Ministério da Saúde.

Indústrias química e cosmética

Nos meses de setembro, outubro e novembro,
estudantes do curso de Farmácia participaram
de visita técnica na sede da Polícia Científica de
São Paulo, e nas seguintes indústrias química
e cosmética: Unipar Carbocloro, Bel Col, TheraSkin, Shimadzu e Agilent Technologies Brasil.

políticas públicas e iniciativas voltadas para a
melhoria da qualidade de vida da população.
Este é um dos objetivos de parcerias estabelecidas entre a instituição e órgãos públicos e
ONG’s , na cessão de espaços para a realização de encontros, audiências públicas, seminários, feiras e debates nos diferentes campi.

Encontro com
entidades estudantis

Exposição Internacional do
Alumínio

Estudantes dos cursos de Engenharia Ambiental,
Civil, Petróleo e Produção participaram, no dia 3 de
setembro, do 8º Congresso Internacional do Alumínio e da ExpoAlumínio, realizados em São Paulo.

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

Feiras de profissões

UniSantos Day

As feiras de profissões itinerantes foram realizadas ao longo do ano de 2018 em diferentes
escolas e instituições de ensino, com o objetivo
de apresentar as possibilidades de ingresso na
universidade e os diferentes perfis de profissões. Profissionais e docentes orientam os jovens e tiram dúvidas sobre o currículo e futuro
profissional.

Rede Nossa Santos Sustentável

De natureza suprapartidária (formada por instituições da sociedade civil organizada), busca um
processo permanente de atuação coletiva centrado em objetivos programáticos, com a finalidade
de contribuir para a conquista progressiva do Desenvolvimento Sustentável da cidade de Santos.

Cessão de espaços

Auxiliar na realização de eventos que possam
contribuir com a comunidade na discussão de

Oficinas e aulas práticas fizeram parte do UniSantos Day, evento voltado para os estudantes
do ensino médio com o objetivo de proporcionar um dia de vivência prática na Universidade, em laboratórios e espaços diferenciados,
com docentes e pesquisadores de diferentes
áreas do conhecimento.
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Informativo UniSantos

Serviços oferecidos à população, eventos de
interesse público, trabalhos dos grupos de pesquisa, premiações e desempenho dos cursos
em avaliações externas. Esses são alguns dos
tópicos abordados pelo Informativo UniSantos,
que é distribuído aos estudantes, autoridades
da região, mídia, paróquias da Diocese de Santos e escolas de Ensino Médio.

Católica News

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

Portais UniSantos

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

Informativo NO PONTO!

Voltado aos funcionários técnico-administrativos e docentes, o NO PONTO! aborda assuntos relevantes para os trabalhadores. Produzido nas versões impressa (fixado nos locais
de registro de ponto) e eletrônica (enviado por
e-mail), o veículo divulga ações dos próprios

colaboradores, além de proporcionar espaço
para manifestação de opiniões.

Twitter

Por meio do perfil @unisantosweb, a Universidade mantém um canal de relacionamento direto com a comunidade. O espaço é destinado
a divulgação de eventos, pesquisas, serviços e
informações institucionais de interesse público.

FanPages Institucional e
Diário de Bordo

Com o objetivo de estreitar o relacionamento
entre a instituição e os seus diferentes públicos, a FanPage Institucional publica conteúdo
relevante e útil, seguindo três linhas editoriais:
informação, humor leve e entretenimento. Espaço para troca de ideias, experiências e conhecimento adquirido durante o período de
mobilidade acadêmica em instituições estrangeiras, a FanPage Diário de Bordo é um canal
de relacionamento com os alunos que participam de intercâmbio em diferentes instituições
conveniadas com a UniSantos. Imagens, dicas,
informações sobre os países visitados e os estudos são compartilhadas e diminuem as distâncias entre familiares e amigos.
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des, a instituições científicas e a pesquisadores
estrangeiros reconhecidos como referência e
que possuam comprovado vínculo com os projetos de pesquisa dos respectivos orientadores.

Programa de Mobilidade
Docente

Programa de Mobilidade
Acadêmica

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

51

estudantes em mobilidade

Programa Doutorado
Sanduíche no Exterior
80

Propicia estágio de pesquisa no exterior aos
doutorandos da UniSantos junto a universida-

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

11

docentes em mobilidade

Programa Professor Visitante

Integrar à equipe da UniSantos docentes e pesquisadores de outras instituições, nacionais e internacionais, para que estes permaneçam na Universidade
contribuindo em projetos específicos desenvolvidos por meio do Instituto de Pesquisas Científicas
e Tecnológicas (Ipeci), ou em atividades de ensino,
permitindo-se excepcionalmente que atuem como
orientadores e em atividades de extensão. Esse é o
objetivo do Programa Professor Visitante, que estabelece vínculo por um período contínuo de tempo e
em regime de dedicação integral.

Acordos e cooperações
técnico-científicas

Convênios e acordos de cooperação internacional
proporcionam aos discentes e docentes a possibilidade de ensino, pesquisa e extensão em instituições
em diferentes países. Eles permitem a participação
em programas de intercâmbio amplos com obten-

ção de créditos em cursos de graduação e nos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado.
Também são possibilitados a formação de grupos
de pesquisa, participação em eventos científicos e
produção de publicações e artigos científicos.

Catálogo de Direitos
Autorais das Universidades
da América Latina

Por meio da Editora Universitária Leopoldianum, a
UniSantos integra um seleto grupo de universidades da América Latina, única da região a integrar
a nova edição do Catálogo de Direitos Autorais
das Universidades Latinoamericanas, lançado na
70º Feira do Livro de Frankfurt, que ocorreu entre
10 e 14 de outubro, na Alemanha.

Congresso no Uruguai

Docentes, estudantes e egresso do Programa de
Mestrado e Doutorado em Educação, dos cursos
de História e de Filosofia da UniSantos apresentaram, entre os dias 1 e 3 de março, as suas pesquisas durante o XIII Congresso Ibero-americano
de História da Educação Latino-americana, realizado em Montevidéu, no Uruguai.

Pesquisadora
colaboradora na UCP

Coordenadora do curso de extensão para a Terceira Idade e docente nos cursos de Jornalismo, Nutrição e Relações Internacionais, a professora doutora Benalva da Silva Vitório passou a integrar, como
pesquisadora colaboradora, a equipe de investigação do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos, da Universidade Católica Portuguesa. Ela atua
na execução de atividades de pesquisa e avaliação
de unidades de ensino superior de Portugal.

Pesquisa em Portugal

Do Programa de Doutorado em Educação da UniSantos, o professor mestre Antônio Miranda Galeão

apresentou, no dia 3 de fevereiro, a pesquisa “A aula
universitária: contradições e perspectivas didáticas”,
durante o XXX Colóquio da AFIRSE, realizado no
Instituto de Educação, na Universidade de Lisboa,
em Portugal. O trabalho contou com a coautoria da
professora doutora Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, que também participou do evento.

Fórum Econômico Mundial

Selecionados entre estudantes de graduação e
pós-graduação de todo o Estado de São Paulo, Victor Augusto Mendes, Patrícia Silva Zanella (ambos
formados em Relações Internacionais e mestrandos em Direito pela UniSantos) e Taunay Bertozzi
de Melo (7º semestre de Relações Internacionais)
representaram a UniSantos na organização do
Fórum Econômico Mundial para a América Latina,
nos dias 13, 14 e 15 de março, em São Paulo.

Workshops de Mobilidade
Acadêmica

Compartilhar experiências, conhecer novas culturas
e aprimorar novos conteúdos nas suas áreas. Essas
foram as expectativas dos 34 estudantes da UniSantos que participaram dos Workshops de Mobilidade Acadêmica, no dia 25 de junho e 5 de dezembro, que têm o objetivo de esclarecer dúvidas sobre
a viagem e ajustar os detalhes sobre o Programa e
instituições participantes. Os destinos foram universidades na Espanha, México e Portugal.
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de de Salamanca, por conta da bolsa oferecida pelo Programa Top España.

Programa de Bolsas
Ibero-Americanas

Parceria do Programa Santander Universidades e
a UniSantos, a bolsa Ibero-Americana é um benefício para o estudante em mobilidade em países
como México, Espanha e Argentina. Durante um
semestre, ele conta com bolsa-auxílio para cursar
disciplinas e realizar projetos nas universidades
parceiras.

Santander Mundi
Curso Internacional de Música

A UniSantos e a Associação ORFF Brasil (ABRAORFF) realizaram, entre os dias 8 e 19 de janeiro,
em São Paulo e Caxias do Sul, no Rio Grande
do Sul, o IX Curso Internacional Orff-Schulwerk
no Brasil “Música e Movimento na Educação:
crianças compondo suas músicas” (Carl Orff).
Docente e pesquisadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da UniSantos,
a professora doutora Maria de Fátima Barbosa
Abdalla representou a instituição e a Associação
Nacional pela Formação dos Profissionais em
Educação (ANFOPE) como uma das coordenadoras do curso.

Programa Top España
Santander

82

Concorrendo com mais de 60 universitários
de diferentes cursos da UniSantos, a estudante de Administração, Gabriela Ferreira
Guimarães, foi a grande vencedora do processo seletivo para o Programa Top España
Santander Universidade 2018. No mês julho,
ela esteve na Espanha, onde realizou o curso
de língua e cultura espanhola na Universida-

O programa Santander Mundi concede uma
bolsa de estudo para estudantes do curso de
doutorado de um dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UniSantos. Com duração de seis meses, a mobilidade acadêmica
tem o objetivo de propiciar o aprimoramento
do seu projeto de pesquisa em um dos mais de
20 países em que o Santander está presente.

International Institute of Air
Space Law (IIASL)

A UniSantos mantém parceria com International Institute of Air Space Law (IIASL), um dos
principais institutos acadêmicos internacionais
de pesquisa e ensino do mundo, especializado

em questões jurídicas e políticas relacionadas
às atividades aeronáuticas e espaciais. Por meio
desta parceria, pesquisadores da instituição contribuem para o desenvolvimento da legislação
aeronáutica e espacial e políticas relacionadas.

The Hague Space Resources
Governance Working Group

A UniSantos é parceira do The Hague Space
Resources Governance Working Group, que
envolve governos, universidades, empresas e
sociedade civil. A instituição é representada
pelo professor doutor Olavo de Oliveira Bittencourt Neto, do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) em Direito, que é o vice-presidente do Grupo. Entres
os objetivos, a identificação e formulação de
alicerces para a governança de atividades de
recursos espaciais.

Convênio Católica de Santos Heidelberg

A parceria com a Universidade de Heidelberg
teve início, em 2011, com a realização do curso
de extensão Litígio Internacional e Direito Energético. Partindo deste curso, o convênio rendeu
outros frutos, como o livro “Energy Law: International and Environmental Perspectives and
Challenges”, que tem selo da editora Leopoldianum, e discute a judicialização das interações
sociais quanto ao uso de energia e os temas
relacionados.

Cooperação Internacional com
Steinbeis University

Fruto de parceria com a Universidade de
Steinbeis, a UniSantos já recebeu, até 2018,
oito turmas de estudantes alemães que vieram
para o Brasil cursar o MBA em Gestão Empresarial Internacional, como parte integrante dos
programas de pós-graduação stricto sensu.
Além de participarem de seminários, eles apre-

sentam projetos e visitam empresas no Estado
de São Paulo. O curso tem 360 horas e é desenvolvido pelo corpo docente da UniSantos,
no Brasil, e pelo corpo docente da Escola de
Negócios Internacionais e Empreendedorismo,
da universidade que tem sede em Berlim.

Estudante de Portugal
em Arquitetura e Urbanismo

Durante o segundo semestre de 2018, o estudante português João Antônio da Silva Peralta
cursou disciplinas no curso de Arquitetura e
Urbanismo, por conta do Programa de Mobilidade Acadêmica que a UniSantos mantém com
dezenas de instituições de ensino em diferentes países. Durante o período de mobilidade,
aprimorou os estudos com vistas ao objeto de
estudo da sua dissertação de Mestrado.

Estudante do Alasca
cursa Letras

Preparado para conhecer uma nova cultura e adquirir conhecimento na UniSantos, o estudante
norte-americano Dylan Corel Freeman cursou
disciplinas no curso de Letras. Por conta do Programa de Mobilidade Acadêmica que a Universidade mantém com dezenas de instituições de
ensino pelo mundo, o estudante de Letras, da
Ilisagvik College, do Alasca, permaneceu na instituição durante o ano de 2018.

83

Autora de Relatório da UNESCO

Docente do Programa de Mestrado e Doutorado
em Educação, a professora doutora Maria de Fátima Barbosa Abdalla é uma das autoras do relatório da Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Ele
aborda a temática “Formación Inicial Docente
en Competencias para el Siglo XXI y Pedagogías para la Inclusión en América Latina: Análisis
comparativo de siete casos nacionales”. Promovido pela Estratégia Regional sobre Docentes
(ERD) do Escritório Regional de Educação para
a América Latina e Caribe (OREALC/UNESCO),
analisa e compara a formação inicial de docentes
da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala,
México e Peru.

Doutorado Sanduíche na
Universidade do Chile

Docente do curso de Pedagogia e doutoranda do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Educação, a professora mestre Rosana Aparecida Ferreira Pontes esteve, entre os dias 8 e 19
de outubro, na Universidade do Chile, em Santiago. Ela realizou estudos para o desenvolvimento
da sua tese no Departamento de Estudos Pedagógicos, da Faculdade de Filosofia e Humanidades, com a supervisão pedagógica do professor
doutor Adrián Rodrigo Baeza Araya.

Pesquisas em Portugal
e Moçambique
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Docente nos cursos de Jornalismo, Enfermagem, Nutrição, Pedagogia e Relações Internacionais da UniSantos, a professora doutora Benalva da Silva Vitoria, líder do Grupo de
Pesquisa Comunicação e Cidadania, realizou,
entre os dias 18 de novembro e 1 de dezembro, trabalho de campo referente à pesquisa
“Intercâmbio acadêmico na CPLP: Brasil, Portugal e Moçambique”, em Lisboa e Maputo.

Workshop Sul-Americano da
Space Generation

Único estudante brasileiro a marcar presença
no principal evento da área espacial da América
do Sul, André Luiz Alonso de Assis, do 6º semestre do curso de Relações Internacionais, esteve entre os dias 5 e 10 de novembro, na Colômbia, onde participou da 4º South American
Workshop da Space Generation. A organização
internacional atua como braço da Organização
das Nações Unidas a fim de incentivar jovens a
atuar na área da pesquisa espacial.

Pesquisadores no mundo
dedicados à migração

Coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello
da UniSantos e docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito, a professora doutora Liliana Lyra Jubilut foi a única pesquisadora brasileira a compor uma lista de 50
acadêmicos de todo o mundo dedicados à temática da Migração. A iniciativa foi da Bosphorus
Migration Studies, que é uma organização de
pesquisas de políticas migratórias da Turquia.

selho de Consultores da nrg4SD, sendo o único
membro do Hemisfério Sul da organização internacional com sede em Bruxelas, que representa
mais de 1500 governos subnacionais.

Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Eletrónica

Comitê Científico
Internacional sobre
Fortificações e
Patrimônio Militar

Com o objetivo de realizar pesquisas especializadas, promover o intercâmbio profissional na
conservação das fortificações e do patrimônio
militar e fomentar a cooperação internacional
para a identificação, proteção e preservação de
fortificações e instalações militares, a UniSantos e o Icofort mantêm um convênio de cooperação técnico-científico. Um dos trabalhos é a
elaboração de um dossiê para que a Fortaleza
de Santo Amaro da Barra Grande receba o título
de Patrimônio Mundial pela Unesco.

Pesquisador participa de reunião
e conferência no Equador

Docente dos Programas de Mestrado e Doutorado em Direito e dos cursos de Graduação em
Direito e Engenharia Ambiental, o professor doutor Fernando Cardozo Fernandes Rei participou,
entre os dias 21 e 23 de junho, da Assembleia
Mundial da Network of Regional Governments
for Sustainable Development (nrg4SD) e da
Conferência Internacional Biodiversidad Territorios Biodiversos y de Derechos, em Cuenca, no
Equador. Ele representa a Universidade no Con-

Visando à cooperação acadêmica, tecnológica
e cultural, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, o convênio entre a UniSantos e o Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Eletrónica
(Inaoe) promove a mobilidade de professores e
estudantes e a participação ativa de docentes e
discentes em projetos de pesquisa em conjunto.

Visita de estudantes da
Universidade Nacional
do Callao

Um grupo de estudantes da Universidade Nacional do Callao, do Peru, esteve na UniSantos,
no dia 5 de maio. Recepcionados por docentes
da Universidade, os peruanos conheceram a
estrutura do Campus Dom Idílio José Soares e
também trocaram experiências com estudantes
da instituição.
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ensaios semanais somam mais de 102 horas
ao longo do ano.

Camerata Jovem UniSantos

Com o objetivo de incentivar a prática de música de câmara, a Universidade Católica de Santos
mantém a Camerata Jovem UniSantos, formada
por alunos contemplados com a Bolsa Cultura e
egressos. Além da preservação da herança musical, a ação contribui com o desenvolvimento técnico e qualificação musical, tanto na teoria como
na atuação instrumental individual ou em grupo.

Circuito de Cinema UniSantos
Grupo Experimental
de Teatro UniSantos

Premiado em dezenas de festivais, o Grupo Experimental de Teatro UniSantos (Gextus) desenvolve habilidades de expressão e comunicação,
além de preservar a cultura teatral. leitura de
peças, exercícios, encenação e prática dramática
são desenvolvidos durante os ensaios semanais.
É formado por estudantes de diferentes cursos e
suas apresentações são realizadas em espaços
públicos e em eventos na própria instituição.

Orquestra Sinfônica
Jovem UniSantos
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Primeira e única formada por universitários na
Região Metropolitana da Baixada Santista, a
Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos é referência na prática musical em grupo e na formação de público para a música erudita. Por
meio do incentivo da Bolsa Cultura, oferecida
pela própria instituição, os alunos participam
de ensaios e fazem apresentações em teatros, igrejas, na própria universidade e em outros equipamentos públicos municipais. Com
33 músicos, com idade média de 20 anos, os

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

Espaço #Parada Musical

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

Coral Universitário
Católica de Santos

11ª edição do Entretodos

Coral Gregoriano

Apresentações
Musicais nos campi

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

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

Museu de Arte Sacra de Santos

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

Festival Sul-Americano de
Cultura Árabe-África

Como parte da programação do IX Festival Sul-Americano da Cultura Árabe África, uma série
de palestras foram realizadas entre os dias 23 e
27 de março, no Campus Dom Idílio José Soares.
O evento reuniu estudantes e docentes da UniSantos, além de membros da Bibliaspa que é a
entidade responsável pela relação entre países
Árabes e da África com os da América Latina.

Festival internacional de curtas metragens,
o Entretodos tem como proposta promover a
cultura de direitos humanos a partir da linguagem audiovisual, buscando dar visibilidade a
produções nacionais e internacionais capazes
de sensibilizar e provocar debates em torno
de questões sociais, raciais, de cidadania e de
identidade, de modo lúdico, poético e participativo.

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

Workshop Orquestral

Série de oficinas realizadas pelo Projeto Cultural UniSantos, com a participação de estudantes
do curso de Música e interessados em geral que
tocam algum instrumento musical. Intercaladas
com as atividades práticas, são apresentadas
minipalestras sobre assuntos ligados à música
orquestral e o fazer música em conjunto. Ao final
do workshop, o grupo se une e toca o repertório
preparado durante os encontros.
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de Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa e Produção Textual.

1767

discentes participantes

Apoio Pedagógico, Psicológico
e Social

Recital de Formatura
na Pinacoteca

Apresentando arranjos clássicos da música, o
curso de Música da UniSantos realizou, no dia 8
de dezembro, na Pinacoteca Benedito Calixto, o
Recital de Formatura. Fruto de um trabalho interdisciplinar, o evento contou com a presença de
docentes, familiares e amigos e teve a apresentação de um coral formado por estudantes.

:: Apoio aos Estudantes
Programa de Iniciação
à Vida Acadêmica
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Inédito na região, o Programa de Iniciação à
Vida Acadêmica (PIVA) representa um rito de
passagem para o aluno do ensino médio que
ingressa na universidade. Oferecido gratuitamente, contribui para revisão de conteúdo,
melhorar a organização dos estudos, além de
proporcionar maior integração. Por meio de
oficinas, aulas e orientações, o PIVA também
é oferecido durante todo o ano, com módulos

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

413

atendimentos

Atenção às
necessidades especiais

Softwares específicos, laboratórios e espaços adaptados permitem que estudantes com
qualquer tipo de deficiência desenvolvam as

atividades necessárias para um aprendizado
eficaz nas diversas áreas do conhecimento.
Dessa forma, a instituição estimula a inclusão
social e oferece instrumentos que proporcionem condições de acesso a todas as plataformas de educação.

Técnicas de
Apresentação e Oratória

Com o objetivo de agregar ainda mais benefícios à vida dos estudantes, o Departamento de Apoio Pedagógico, Psicológico e Social
(DPS) realizou, no dia 10 de abril, a oficina
“Técnicas de Apresentação e Oratória para a
Vida Acadêmica”. Ministrada pelos estudantes do 7º semestre do curso de Psicologia,
contou com a participação de discentes de
diferentes cursos.

Programa de Desenvolvimento
Pessoal e Carreira
Realizado pelo Departamento de Apoio Pedagógico, Psicológico e Social (DPS), o Programa de Desenvolvimento Pessoal e Carreira
envolve programas direcionados aos estudantes da Universidade e das escolas parceiras de Ensino Médio da Região Metropolitana
da Baixada Santista. Ele oferece orientação
sobre a escolha profissional, mercado de trabalho e comportamento diante dos desafios
relacionados ao mundo do trabalho.

Programa de
Orientação Vocacional

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

realizaram diversas atividades e dinâmicas de autoconhecimento e interação.

Preparação para a
Vida Profissional

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

206

participantes

Torneio Integração
Universitária e Copa Católica

Com o objetivo de promover a integração entre calouros e veteranos, a UniSantos realiza,
anualmente, o Torneio Integração Universitária
(TIUNI) e a Copa Católica de Futsal, que acontecem no primeiro e segundo semestres, respectivamente. Os eventos reúnem estudantes
de diferentes cursos e incentivam as ações em
parceria com as atléticas.
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21ª Feira de Carreiras

Com o objetivo de proporcionar novas oportunidades de estágio e emprego aos estudantes
e apresentar o perfil que as empresas estão recrutando, a UniSantos promoveu, no dia 17 de
setembro, a 21ª edição da Feira de Carreiras. O
evento representa uma oportunidade para identificar potenciais empresas contraentes, bem como
tipos de atuação profissional/habilidades e competências solicitadas pelo mercado de trabalho.

22
2.300

estudantes

Encontro de
Representantes de Classe

Portal de Empregos

Formatura Cidadã

:: Saúde e Condições
de Trabalho

Evento incentiva a participação estudantil no
processo de comunicação e interlocução com as
diversas instâncias da vida acadêmica. Durante
os encontros, representantes de classe de todos
os semestres discutem temas relacionados à liderança, relacionamento interpessoal, ética, diálogo, política institucional, formação estudantil e
participação cidadã. Especialistas de diferentes
áreas fazem a mediação a partir dos respectivos
temas.

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

21
686

cerimônias de colação de grau
concluintes

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

Ginástica Laboral

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

Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes

X Semana Interna de
Prevenção de Acidentes

Com o tema “Alegria pega: passe adiante!”, foi
realizada a X Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (SIPAT). Promovida pela
Sociedade Visconde de São Leopoldo, UniSantos e Liceu Santista, entre os dias 15 e 18 de
maio, a semana proporcionou a discussão de
temas relacionados à inteligência emocional
e qualidade de vida e contou com palestras,
oficinas, apresentações artísticas e sorteio de
brindes.

Encontro de docentes
e administrativos

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

Dança Contemporânea

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

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

Passeio de integração

Com o objetivo de proporcionar momentos de lazer para funcionários administrativos e docentes,
a UniSantos realiza excursões e passeios culturais
em diferentes espaços no Estado de São Paulo.
Museus, cidades históricas e parques aquáticos
estão na agenda de atividades que contempla
também familiares e amigos dos beneficiados.

Festa Julina

A “Festa Julina” marca o retorno das férias coletivas do mês de julho e tem o propósito de
dar as boas-vindas aos funcionários administrativos e docentes. Música, jogos e comidas
típicas fazem parte do evento que promove a
integração e o bem-estar.
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versos tipos de atividades profissionais e acadêmicas, a UniSantos disponibiliza o pacote Office
Home 365. Os colaboradores poderão instalar os
programas da Microsoft em até cinco equipamentos diferentes.

Cursos de idiomas

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

Brigada de Incêndio

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

Clube de Vantagens

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

Pacote Office Home
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Com o intuito de beneficiar os seus funcionários
administrativos e docentes com programas de
alta qualidade que ajudarão na produção de di-

Outubro Rosa e
Novembro Azul

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

Bolsas de estudos

Com o objetivo de contribuir com a formação/
qualificação dos funcionários administrativos e
docentes, a UniSantos mantém um programa
de bolsas em níveis de graduação e pós-graduação. Muitos colaboradores são beneficiados e
aprimoram suas habilidades em busca do melhor desempenho de suas atribuições e ascensão profissional, uma das maiores aspirações
para construção de uma carreira administrativa
ou docente.

30
40

docentes contemplados na
graduação e pós-graduação
funcionários
técnico-administrativos

rias administrativas e docentes da instituição.
Foram atividades de lazer, bate-papo, ações
com foco na autoestima e entrega de brindes.

Unimed Odonto

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

Plano de Saúde
Treinamento de funcionários

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

Campanhas de vacinação

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

Dia Internacional da Mulher

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

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