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Sociedade Visconde de São Leopoldo
Em 28 de agosto de 1951, na cidade de Santos,

Em 2000, com a resignação de Dom David Picão, a

sob a liderança do terceiro bispo diocesano, Dom Idílio

Sociedade Visconde de São Leopoldo passou a ser presidida

José Soares, 14 cidadãos constituíram a Assembleia Ge-

pelo atual bispo de Santos, Dom Jacyr Francisco Braido, que

ral de fundação da Sociedade Visconde de São Leopoldo,

também é o chanceler da Universidade Católica de Santos.

que viria a se tornar a entidade mantenedora da Universidade Católica de Santos. Eram educadores, médicos, comerciantes, religiosos, historiadores e políticos, entre os
quais, o então prefeito de Santos, Joaquim Alcaide Valls.
A escolha do nome da Instituição ocorreu após
a Assembleia Geral decidir pela criação da Faculdade
de Direito e em homenagem a José Feliciano Fernandes Pinheiro, o Visconde de São Leopoldo – santista de
nascimento e instituidor dos cursos jurídicos no Brasil.
A primeira diretoria da Sociedade Visconde de São
Leopoldo, ficou assim constituída: José da Costa e Silva Sobrinho (diretor); Mariano Laet Gomes (secretário); e Hercílio Camargo Barbosa (tesoureiro). O Conselho Consultivo
foi formado por: Ademar de Figueiredo Lira; Alceu Parreira; Antônio Alves Freire; Flávio de Moura Ribeiro; Lincoln
Feliciano da Silva; Oswaldo Paulino; e Sílvio Alves de Lima.
Com a morte de Dom Idílio José Soares, em 1966,
Dom David Picão tornou-se o quarto bispo diocesano e
assumiu a presidência da Sociedade Visconde de São Leopoldo. Na sua administração, em 1977, o Liceu Santista foi
incorporado à mantenedora. Criado em 1902 e originariamente pertencente à Associação Feminina Santista, o colégio oferece, hoje, educação do Berçário ao Ensino Médio.
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Dom Tarcício Scaramussa
Bispo Coadjutor de Santos

Universidade Católica de Santos
Em 15 de julho de 1952, o então presidente Getúlio Vargas as-

tes de entidades de categorias profissionais ou membros de institui-

sinou, no Rio de Janeiro, o Decreto no 31.134 que concedia autorização

ções civis, ou, ainda, como agentes transformadores da realidade de

para o funcionamento da Faculdade de Direito. A partir daí, o crescimento

populações em ações concretas e pontuais. A socialização da produção

foi inevitável, seguindo-se com a criação, em 1954, da Faculdade de Filo-

acadêmica e de conhecimentos técnico-científicos acontece por meio de

sofia, Ciências e Letras, com os cursos iniciais de Jornalismo, Letras e Pe-

projetos e serviços oferecidos gratuitamente às comunidades interna e ex-

dagogia. Em 1959, a instituição incorporou a Faculdade de Ciências Eco-

terna, oriundos dos cursos de graduação e programas de pós-graduação

nômicas e Comerciais (originalmente de outra mantenedora). Em 1970,

desenvolvidos por escritórios-modelos, agências experimentais e clínicas

surgem as Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, de Comunicação e de

-escola. Mantém convênios com empresas públicas e privadas e organi-

Serviço Social. Em 1985, a Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia. Todas

zações diversas para cooperação técnica e oferta de estágio aos discentes.

formariam as Faculdades Católicas de Santos, embrionárias da Universidade.

Por tradição e vivência, a Universidade é considerada um polo inova-

Em 6 de fevereiro de 1986, consagrado a santo Thomás de Aqui-

dor na Região Metropolitana da Baixada Santista no que tange à formação

no, a Universidade Católica de Santos foi reconhecida, tornando-se a pri-

de profissionais, aos serviços e à geração e propagação do conhecimento.

meira da região, com a homologação do parecer de aprovação do Pro-

Sua responsabilidade social faz-se presente nos esforços institucionais para

cesso 3924/76, pelo então Ministro da Educação Marco Antônio Maciel.

ampliar os espaços do saber, de modo que o pensar e o fazer acadêmicos

atu-

sejam compartilhados e socializados para além das salas de aula, ultrapas-

am em fóruns de discussão sobre políticas públicas, como dirigen-

sando os limites dos campi universitários, da região, do Estado e do País.

Seus

protagonistas

são

docentes

e

discentes

que
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Estrutura Organizacional
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Missão
Formar
da

justiça

ética

e

cristã

realidade

cidadãos
do

e

com

respeito

com

base

aos

nos

princípios

da

direitos

humanos,

fortalecidos

pela

atuar

uma

competência

profissional

heterogênea

e

sociocultural

sujeita

para
a

solidariedade,

frequentes

em

mutações.

Valores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ética cristã
Promoção social
Inserção regional
Integração internacional
Excelência acadêmica
Produção e socialização do conhecimento
Espírito de equipe
Criatividade
Inovação
Responsabilidade socioambiental
Fortalecimento do processo democrático
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Chancelaria e Reitoria
Chanceler
Dom Jacyr Francisco Braido
Reitor
Prof. Me. Marcos Medina Leite
Pró-Reitora Administrativa
Profª. Me. Mariângela Mendes Lomba Pinho
Pró-Reitora de Graduação
Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa
Prof. Dr. Marcelo Lamy
Pró-Reitor de Pastoral
Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva
Diretor do Centro de Ciências da Educação e Comunicação
Prof. Me. Fábio Cardoso Maimone
Diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da Saúde
Profª. Me. Mônica Lourenço das Neves
Diretor do Centro de Ciências Exatas, Arquitetura e Engenharia
Prof. Dr. Cléber Ferrão Corrêa
Diretora da Faculdade de Direito
Profª. Drª. Renata Soares Bonavides
Diretora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas
Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza
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Gestão Estratégica
O processo de gestão da Universidade Católica de Santos apoia-se numa

juntura socioeconômica, de modo a alinhar suas estratégias e promo-

atividade permanente de Planejamento Estratégico do qual são derivados o Pla-

ver ações que reforcem e amplifiquem seu compromisso com a Educação.

no de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Planos Setoriais. A metodologia
de trabalho e o ciclo decisório em todas as instâncias universitárias referen-

O posicionamento estratégico da Universidade, ao longo de sua His-

dam a prática colegiada, comunitária e participativa, marcas de sua identidade.

tória, revela a opção pela formação integral da pessoa, alicerçada no Evangelho, norteada pelas diretrizes da Igreja e pelas orientações do Magistério,

Fiel à Missão institucional e ao Marco Referencial expressos em

em permanente diálogo com as políticas públicas, de modo a enaltecer sua

seu Estatuto, a UniSantos empreende monitoramento constante da con-

identidade de universidade confessional católica, filantrópica e comunitária.
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Perfil da Comunidade Acadêmica
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Infraestrutura física
Campus Dom Idílio José Soares

tem a visibilidade de todos os andares, possui cobertura de vidro que

Construído em uma área de 30 mil m2, o campus Dom Idílio

permite a iluminação natural. Em destaque, o elevador panorâmico e

José Soares possui 101 salas de aula, 13 laboratórios de informá-

o espelho d´água, com jatos decorativos e painel com motivo religioso

tica, com 443 computadores, 4 auditórios, 2 miniauditórios e uma

ao fundo. A área administrativa (Chancelaria, Reitoria, Departamento

biblioteca com 1.300 m2, que possui mezanino com sala de leitu-

de Tecnologia da Informação e Comunicação e órgão de apoio) ocu-

ra monitorada por circuito interno de TV, salas de internet e de es-

pa prédio próprio em uma área construída de 1.752 m2. No térreo do

tudos, com capacidade para 300 lugares. Com quatro pavimentos,

campus, que interliga os três prédios, capela, cantina, posto bancário,

o prédio principal está interligado ao Centro de Pesquisa e Tecno-

refeitório, livraria e sala de pastoral complementam os espaços dife-

logia, por meio de passarela, no andar térreo e no 2º pavimento.

renciados, na Avenida Conselheiro Nébias, 300, no bairro Vila Mathias.

O hall de entrada, com 15 metros de pé-direito, de onde se
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Campus Boqueirão
O campus Boqueirão, que abriga a Faculdade de Direito e o curso de Arquitetura e Urbanismo, possui dois prédios interligados, além da
clínica do curso de Psicologia. Com 24 salas de aula, salas ambiente, bibliotecas exclusivas, salas de informática com 137 computadores, salas
de internet, cantina, capela, ateliê, dois auditórios e sala de júri simulado,
está localizado na Avenida Conselheiro Nébias, 584, no bairro Boqueirão.

Campus Dom David Picão
Laboratórios, biblioteca exclusiva, salas ambiente, salas de informática, salas de internet, e brinquedoteca, em uma área de 90 m2,
com videoteca e midiateca, matemoteca, e espaços historiando e canto da criação e da fantasia, fazem parte da infraestrutura do Campus Dom David Picão, que atende exclusivamente ao curso de Pedagogia. Ele fica na Rua Comendador Martins, 296, no bairro Vila Mathias.
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Acessibilidade total
Alunos, professores e visitantes portadores de deficiências ou com mobilidade reduzida encontram nos campi da
UniSantos condições e possibilidades de utilização, com segurança e autonomia, de todos os espaços acadêmicos. Rampas, elevadores, banheiros e mobiliários adaptados permitem livre circulação pelo ambiente universitário, estando indicados por pisos táteis
e sinalização. Bibliotecas, salas ambiente, laboratórios e entradas
exclusivas possibilitam acesso total a todos os serviços disponíveis.
Programas

e

materiais

didáticos

específicos

tam-

bém estão à disposição dos alunos portadores de deficiências.
cíficos

Nos

laboratórios

auxiliam

usuários

de

informática,

com

problemas

softwares

espe-

de

visão.

baixa
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Sistema Integrado de Bibliotecas
Com 264.609 volumes, entre livros e periódicos, e uma plataforma exclusiva de Bases de Dados Digitais, com mais de 15 locais, as bibliotecas da
UniSantos estão localizadas nos três 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.
Em 2014, foram realizados 146 mil empréstimos.
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Laboratórios e espaços diferenciados de
aprendizagem
Com mais de 100 laboratórios e espaços diferenciados
de pesquisa e ensino, a UniSantos oferece uma infraestrutura
com alta tecnologia para unir teoria e prática. Nas áreas das Ciências Biológicas, Exatas, Saúde, Educação e Comunicação, possuem equipamentos exclusivos, são interligados por rede de
lógica e possuem moderno sistema de segurança. Além do suporte às aulas, também são utilizados durante atividades voltadas às pesquisas e projetos realizados em parceria com outras
organizações e em prestação de serviços que contribuem para
o desenvolvimento tecnológico e científico, vocacionado para
a inovação, atendendo às demandas sociais e mercadológicas.
A sinergia entre os cursos de graduação e pós-graduação estimula a iniciação científica e tecnológica. Entre
os laboratórios e espaços diferenciados, pode-se destacar:

Soluções de Negócios
Empregar o conhecimento adquirido nos cursos da área
de negócios no desenvolvimento de soluções para problemas organizacionais de empresas da Baixada Santista, proporcionado
aos alunos forte vinculação entre teoria e prática. Essa é a proposta do Laboratório de Soluções de Negócios, que desenvolve
projetos sob a perspectiva interdisciplinar, com equipes formadas
por professores especialistas e alunos na qualidade de trainees.
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Informação, Arquivo e Memória
da Educação
O

Laboratório

de

Informação,

Arquivo

e

Memó-

ria da Educação (Liame), criado em 2006 por alunos e docentes do Programa de Mestrado em Educação, tem como objetivo a coleta, classificação e arquivo de informações sobre as
instituições de ensino. Álbuns fotográficos, registros escolares,
publicações e documentos diversos fazem parte do acervo. Espaço para pesquisa, atua em conjunto com os cursos de Graduação.

Simulação de Processos de Exploração
de Petróleo
Fruto de parceria entre a UniSantos e a empresa franco-americana Schlumberger, o Laboratório de Simulação de Processos de Exploração de Petróleo é equipado com máquinas e softwares de última geração. O espaço possui aplicativos
com módulos nas áreas da Geofísica, Geologia, Engenharia de Reservatório e Engenharia de Poço, além de coluna de perfuração, análise, simulação de hidráulica, torque e arraste. O Laboratório é utilizado para aulas, desenvolvimento de
projetos de Iniciação Científica e cursos de extensão oferecidos pela Universidade.

Conforto Ambiental
Com equipamentos que permitem a
realização de inúmeros trabalhos que contemplem aspectos da sustentabilidade urbana, climatologia urbana, racionalização
do consumo de energia e dos recursos hídricos, o Laboratório de Conforto Ambiental é um espaço diferenciado para alunos
de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e
Ciências Biológicas. Oferece equipamentos,
como: heliodon, filtro de banda oitava, dosímetro, barômetro, termômetros químicos,
psicômetro, luxímetro e bússolas permitem
a realização de projetos relativos ao segmento acústico, lumínico e higrotérmico do
conforto ambiental, nas escalas do edifício,
do meio urbano e do planejamento urbano.
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Geociências
Rochas, minerais, fósseis, caixa de erosão, lupa binocular, testemunhos de sondagem e sedimentos compõem o acervo do Laboratório de Geociências da UniSantos. Espaço diferenciado para
a aplicação prática de conceitos básicos de Geologia, o local é utilizado por futuros profissionais das
áreas de Engenharia Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia Civil e de Gestão Ambiental.

Laboratórios de Informática e
Salas de Internet
Com mais de 600 computadores, 17 laboratórios de informática, 4 salas de internet e 21 centrais de impressão, 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.
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Apoio ao ensino presencial
A UniSantos mantém o Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), um software livre, criado com o intuito de fomentar um espaço de
colaboração on-line. Ambiente Virtual de Aprendizagem, é a ferramenta de apoio aos
cursos presenciais e a distância oferecidos pela instituição.
Integrado ao sistema acadêmico e ao portal da universidade, nele, as disciplinas
são organizadas em comunidades, nas quais alunos e professores inserem-se como
participantes, onde materiais em áudio, vídeo, imagem e texto são compartilhados,
além de avaliações e debates por meio de fóruns e chats.

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

Estação de Recarga
Para facilitar o acesso aos serviços acadêmicos e dinamizar o atendimento nas secretarias, bibliotecas e
laboratórios de informática, a UniSantos
implantou, em 2014, a Estação de Recarga. O espaço de autoatendimento, onde
o aluno carrega o seu cartão de identificação com valores para serem utilizados
na impressão de documentos ou serviços acadêmicos, visa proporcionar maio
conforto e agilidade.
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Cursos de Graduação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Enriquecimento Curricular
Garantia

de

flexibilização

curricular

e

do

processo

interdisciplinar,

o

Programa

de

Enriquecimento

Curricu-

lar é oferecido a todos os alunos, a partir do 3º semestre letivo. Sem restrição de área, ele pode cursar, inteiramente grátis, uma disciplina de outro curso para enriquecer o seu conhecimento e aumentar o diferencial no mercado de trabalho.

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
Direcionados
rior

que

buscam

as

pessoas

aprimoramento

com

formação

técnico-profissional

supeem

discente, em duas semanas, nos finais dos semestres letivos, com mi-

ní-

nicursos em universidades estrangeiras conveniadas com a UniSantos.

vel de especialização, ou Pós-Graduação Lato Sensu, a Uni-

Já o Módulo Pedagógico tem como foco a formação para

Santos oferece cursos nas áreas de Arquitetura e Urbanismo,

o exercício da docência superior, com vistas a reflexões sobre os

Comunicação, Educação, Engenharias, Política e Sociologia e Tecnologia.

processos de aprender a ser professor e a vivência na sala de aula.

Além das disciplinas ministradas na Universidade, os alunos de

Vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Edu-

Pós-Graduação têm a oportunidade de cursar dois módulos optativos.

cação, o Módulo Formação Docente é desenvolvido sob a su-

O Internacional tem o objetivo propiciar vivência no exterior ao corpo

pervisão dos docentes pesquisadores que atuam no programa.
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Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
Os programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Católica

des para a pesquisa em área específica, e para a docência no ensino superior.

de Santos formam um conjunto integrado de atividades de ensino e pesquisa,

No âmbito do Doutorado, a Universidade oferece os cursos de Di-

voltado à formação de pessoal qualificado para a pesquisa e o ensino superior.

reito e Saúde Coletiva, os quais proporcionam formação científica ampla e
aprofundada, com ênfase no desenvolvimento da capacidade de pesqui-

Os cursos de Direito, Educação e Saúde Coletiva que integram o Programa

sa e no aprimoramento intelectual em diferentes ramos do saber. Esse pro-

de Mestrado têm como objetivo básico aprofundar os conhecimentos científicos

cesso culmina com a elaboração de tese original, fruto de pesquisa que re-

e profissionais do aluno graduado e possibilitar o desenvolvimento de habilida-

sulte em contribuição relevante para a respectiva área de conhecimento.

Encontro de Formação
de Professores

Educação a Distância
Ofertados por meio de um ambiente virtual de aprendizagem interativo
e que favorece a comunicação on-line entre professores e alunos, os cursos e

Diálogos com a Reitoria, oficinas, palestras, cursos e lançamen-

disciplinas a distância da UniSantos trazem a certificação de uma universidade

to de obras são algumas das atividades realizadas durante o Encontro

reconhecida pela qualidade de ensino. Os professores possuem qualificação em

de Professores, que acontece anualmente, reunindo todo o corpo do-

educação a distância e a metodologia visa garantir a relação professor-aluno.

cente da Universidade. Focado na discussão sobre as possibilidades de
ação dos docentes, os Encontros abordam temas como: estratégicas pedagógicas, educação a distância, ferramentas tecnológicas, entre outros.
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Eventos e Semanas Acadêmicas
Visando à ampliação e à democratização do conhecimento, as Jornadas Acadêmicas e Científicas proporcionam o diálogo entre a comunidade científica e os profissionais das diversas áreas do conhecimento que atuam no mercado de trabalho.
Por meio de fóruns de discussões, cursos, oficinas, mesas-redondas, seminários, palestras, diálogos, exposições de
trabalhos, workshops e outras atividades, as Jornadas propõem reflexões sobre temas atuais e debatem questões de interesse regional e nacional, abordando desde aspectos relacionados à formação, empregabilidade, novas tecnologias e
serviços, até questões éticas e problemas contemporâneos.
Empregando a interdisciplinaridade e incentivando o empreendedorismo, os eventos também oferecem a possibilidade de integração e maior coesão entre os alunos dos diferentes cursos e períodos, estimulando o desenvolvimento psicossocial dos universitários.

XIV Jornada Anti Stress

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VI Jornada de Educação
25º Jornada de Negócios, Porto e Relações Internacionais
VIII Jornada Científica da Saúde
9ª Semana de Gastronomia
14ª Semana de Nutrição
41ª Semana de Psicologia
29ª Semana de Enfermagem
20ª Semana de Farmácia
X Semana de Biologia
XI Semana dos cursos de Ciências Exatas e Tecnológicas
LXI Semana Jurídica da Faculdade de Direito
II Semana de Design de Interiores
XVI Semana de Arquitetura e Urbanismo
III Semana de Relações Internacionais
IV Semana de Comunicação Social
34ª Jornada de Serviço Social
III Jornada de Matemática
I Semana de Engenharia de Petróleo da Católica de Santos

6ª Semana do Jovem Empreendedor

Possibilitar à comunidade acadêmica o acesso a conheci-

Buscando incentivar e difundir ações empreendedoras, a

mentos e estratégias para lidar com a redução do stress no dia a

Semana do Jovem Empreendedor, realizada pela Associação Co-

dia. Este é o objetivo da Jornada Anti Stress, realizada anualmen-

mercial de Santos, em parceria com a Universidade, a Federação

te pelo curso de Psicologia. Além de favorecer a integração inter-

das Indústrias do Estado de São Paulo e a Caixa Econômica Fe-

disciplinar, o evento, aberto a toda a comunidade acadêmica, per-

deral, é realizada anualmente. Por meio de palestras e bate-pa-

mite que o aluno coloque em prática todo o aprendizado teórico.

pos, o evento apresenta aos alunos ações empreendedoras que
vêm ocorrendo na região, de forma que os estudantes se sintam
motivados a empreender, estimulando assim a geração de emprego, arrecadação de impostos e desenvolvimento do País.
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Seminários de Direito Contemporâneo

PetroQuiz

Os Seminários de Direito Contemporâneo objetivam promover o diálogo

Aberto a universitários de todos os cursos e de diferentes instituições

entre membros da comunidade universitária, desenvolvendo a construção de novas

de ensino, o PetroQuiz busca estimular o envolvimento dos alunos com a pes-

habilidades e competências cognitivas beneficiadas pela prática. Com forte viés

quisa e o conhecimento. Um grupo multidisciplinar de professores elabora

interdisciplinar, os Seminários estimulam o aprofundamento de pesquisas acadê-

perguntas sobre história, dados estatísticos, geopolítica, curiosidades e ques-

micas, corroborando o entrelaçamento da prática e teoria da ciência do Direito.

tões técnicas específicas da indústria do petróleo, e os universitários disputam um “jogo” em busca do conhecimento. Os 100 alunos participantes fo-

III Festival Sociologia e Música

ram incentivados a doar alimentos não perecíveis para projetos beneficentes.

Com o desafio de produzir uma composição musical cuja letra faça

50 anos do Golpe de 64

referência a um dos temas trabalhados pela disciplina Sociologia, no curso de Licenciatura em Música, anualmente é realizado o Festival Sociologia e

Com a exibição do filme “O dia que durou 21 anos”, os alunos da

Música. A análise da comissão julgadora, formada por profissionais e espe-

UniSantos participaram, no dia 31 de março, de atividades que marca-

cialista da área musical, é baseada em melodia, letra e relação com o tema.

ram os 50 anos do Golpe Militar. Histórias marcantes e informações curiosas sobre o período foram contadas por docentes das áreas de História,
Jornalismo e Serviço Social. O objetivo foi compreender a importância do
desenvolvimento de estratégias de exercício de cidadania, efetivamente
democráticas para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
600 alunos participaram das atividades
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Instituto de Pesquisa
Científicas e Tecnológicas
Responsável pelo registro, monitoramento e divulgação de

Os

pesquisas científicas, prestação de serviços a instituições públicas e

Científicos

privadas, e intercâmbio com instituições de pesquisa e tecnologia no

estão entre os órgãos

Brasil e no exterior, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológi-

que constituem o Ins-

cas (Ipeci) promove a realização de pesquisas que contribuam para

tituto

o desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável.

Científicas e Tecnológicas. Entre as funções, assessoram a diretoria e

A

que possam gerar produtos a serem oferecidos para a prestação de

gia; Circuitos Integrados Analógicos e Digitais; Geofísica Aplica-

serviços. A UniSantos possui os seguintes comitês: Ciências Exatas

da à Exploração de Petróleo; Sustentabilidade; e Multiusuário.

e da Terra; Ciências Biológicas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenha-

na

elaboração,

com

Pesquisas

Análise Instrumental; Biotecnologia e Nanotecnolo-

auxiliar

diferenciada,

Área

o conselho científico e tecnológico a identificar projetos de pesquisa

Para

é

de

laboratórios,

como:

infraestrutura

de

Comitês

planejamento

e

execu-

rias; Ciências da Saúde; Ciências Humanas; e Comitê Multidisciplinar.

ção da política de pesquisa, o Ipeci conta com o Conselho Cien-

O Comitê Institucional de Iniciação Científica da Univer-

tífico e Tecnológico, que também monitora e auxilia os ór-

sidade Católica de Santos tem como objetivos cadastrar, regis-

gãos e instituições de pesquisa da Universidade. Ele oferece,

trar e acompanhar os projetos de Iniciação Científica; divulgar

ainda, informações à comunidade universitária sobre as formas

e informar sobre os projetos finalizados e em andamento; e or-

de obtenção dos benefícios propostos pelos programas patro-

ganizar encontros anuais de Iniciação Científica na Universida-

cinados pelas agências de fomento e demais órgãos públicos.

de visando a divulgação dos resultados e a troca de experiências.

Iniciação Científica para o
Ensino Médio
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio é voltada para estudantes do Ensino Médio, preferencialmente, da Rede Pública. Tem o objetivo de despertar a vocação científica, por meio de atividades de pesquisa ou tecnológica,
orientadas por professores mestres e doutores da Graduação e
Pós-Graduação Stricto Sensu da UniSantos. Em 2014, foi desenvolvido com 4 escolas de Ensino Médio e 2 de ensino profissional. Foram distribuídas 29 bolsas, inclusive com fomento do CNPq.
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Projeto Caça Talentos

Iniciação Científica

Criado em 2013, o projeto Caça Talentos, vinculado ao Instituto de Pes-

Estimular o desenvolvimento do pensamento científico e a inicia-

quisas Científicas e Tecnológicas (IPECI), tem o objetivo de apresentar o uni-

ção à pesquisa estão entre os objetivos do Programa Institucional de Inicia-

verso da investigação científica para os universitários e estimular o aluno para

ção Científica. Voltado para os alunos dos cursos de Graduação, busca for-

que ele integre os programas de iniciação científica e siga nos estudos em

mar para a pesquisa, para a ciência, por meio de aprendizagem de técnicas

nível de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). A vivência nos

e métodos de investigação. Em 2014, foram oferecidas 50 bolsas, inclusive

laboratórios do IPECI, a orientação dos pesquisadores e o próprio trabalho de

com fomento do CNPq, distribuídas em diferentes áreas do conhecimento.

pesquisa proporcionam novas possibilidades de estudos e futuro profissional.

Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação
Contribuir para a formação de recursos humanos que
se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora no
País está entre os objetivos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Sob a orientação de professores pesquisadores, em 2014
foram oferecidas 15 bolsas, inclusive com fomento do CNPq.
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Pós-Doutorado

Doutorado Sanduíche
O programa de doutorado sanduíche da UniSantos propi-

Destinado a pesquisadores brasileiros ou estrangeiros que

cia estágio de pesquisa no exterior aos doutorandos de seus pro-

detêm o título de doutor há pelo menos dois anos, o Programa de

gramas junto a universidades, a instituições científicas e a pesquisa-

Pós-Doutorado da UniSantos estabelece estágios de pesquisa de-

dores estrangeiros reconhecidos como referência e que possuam
comprovadovínculocomosprojetosdepesquisadosrespectivosorientadores.
Assim, o programa assegurar vivência internacional de pesquisa

senvolvidos por tempo determinado junto aos programas de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade, sob a supervisão perma-

em centros de referência para os objetos de investigação das teses desen-

nente dos respectivos quadros docentes. O Programa se fundamenta

volvidas pelos discentes. O acesso a material diversificado, a interação com

no reconhecimento de que os estágios de pesquisa são de especial

outros modelos de pesquisa, a convivência com outros pesquisadores e a

relevância para a formação de recursos humanos, e também para o

participação de outros ciclos de debate visam consolidar bases mais pro-

fortalecimento dos próprios programas de Mestrado e Doutorado.

fundas para a construção de teses de maior cientificidade e relevância social.

Grupos de Pesquisa CNPq
Cadastrados nos diretórios dos grupos de Pesquisa do CNpq e
no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) da UniSantos,
os grupos de pesquisa contribuem para a promoção do enriquecimento cultural e o crescimento da Região Metropolitana da Baixada Santista.
Nas mais diferentes áreas e linhas de pesquisa, estão assim constituídos:
•
Ambiente e Saúde
•
Biotecnologia
•
Direito e Biodiversidade
•
Direitos Humanos e Vulnerabilidades
•
Direito Marítimo
•
Portos e Zona Costeira
•
Energia e Meio Ambiente
•
Geotecnologia Ambiental
•
Governança Global e Regimes Internacionais
•
Grupo de Estudos da Assistência à Saúde
Mental da Baixada Santista
•
Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas de Saúde
•
Grupo de Pesquisa Comunicação e Cidadania
•
Grupo de Pesquisa Operacional e Logística
•
Grupo Interdisciplinar de Estudos Culturais
•
Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas
•
Interação entre Insetos e Plantas com Ênfase
em Biologia de Conservação
•
Laboratório de Criptografia
•
Laboratório de Geofísica Aplicada À Exploração de Petróleo
•
Laboratório de Projetos de Circuitos
Integrados Analógicos e Digitais
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratório de Informação, Arquivo e Memória da Educação
Laboratório de Sustentabilidade
Música Nova e Educação Musical
Nanotecnologia
Música Nova e Educação Musical
Nanobiotecnologia
Oceanos, Espaço Cósmico e Antártica:
Regimes dos Megaespaços Comuns
Políticas Públicas em Educação: Trabalho e Formação
Práticas Pedagógicas: Pesquisa e Formação
Proteção da Sociobiodiversidade da Amazônia
Brasileira e o Tratado de Cooperação Amazônica
Regimes e Tutelas Constitucionais, Ambientais e Internacionais
Sistematização sobre Obras Náuticas, de Abrigo,
de Acostagem e Equipamentos Portuários
Tecnologias de Educação em Saúde
Tutela Judicial do Meio Ambiente.

Comitê de Ética em Pesquisa
Órgão colegiado de natureza técnico-científica, o Comitê de Ética em

cação permanente com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O grupo fo-

Pesquisa da UniSantos é responsável em revisar todos os protocolos, emitir

menta a reflexão em torno da ética na ciência e recebem denúncias de abusos ou

parecer, desempenhar papel consultivo e educativo, além de manter a comuni-

notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso norma do estudo.

IV Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação
Alinhada com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida

de brasileira. Trabalhos nas áreas de engenharia, saúde, física, química, biologia,

pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a IV Semana de Ciência, Tec-

matemática e ciências sociais foram apresentados como ferramentas de inova-

nologia e Inovação, realizada entre os dias 13 a 18 de outubro, teve como tema

ção social. O evento incluiu a X Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, a

“Ciência e tecnologia para o desenvolvimento social”. O objetivo da Semana é

III Jornada de Matemática, a X Semana de Biologia, a XI Exatec e o I Petrosantos.

vincular a produção científica aos desafios sociais de diversas áreas da socieda-
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Seminários de Pesquisa
Realizados mensalmente, os Seminários de Pesquisa do
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) têm o objetivo de aproximar universitários e docentes de temas técnicos
e científicos relacionados às diferentes áreas do conhecimento. Em cada encontro um professor apresenta suas considerações, de acordo com suas linhas de pesquisa e área de atuação.

VI Simpósio de Controle de Qualidade do
Pescado
Principal evento brasileiro dedicado ao debate e à atualiza-

tronômico com Carne Mecanicamente Separada (CMS) de Pes-

ção sobre temas relativos à qualidade do pescado, o VI Simpósio

cado, para a merenda escolar, estimula o desenvolvimento da

de Controle de Qualidade do Pescado (SIMCOPE), realizado entre

criatividade dos alunos de Gastronomia e Nutrição. Os primeiros

os dias 10 e 12 de setembro, no Campus Dom Idílio José Soares,

resultados já estão publicados na forma de um livro de receitas.

abordou questões relativas à cadeia produtiva visando promover o

A iniciativa é fruto de parceria entre a UniSantos, o Instituto de

aumento do consumo de pescado e disseminar novas tecnologias.

Pesca e a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios, órgãos

Entre as ações realizadas no Simpósio, o concurso gas-

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
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XXII Encontro Estadual
de História

7º Congresso
Internacional de Meio
Ambiente e Direito
Ambiental
A UniSantos foi parceira do 7° Congresso Internacional de Meio Ambiente e Direito Ambiental- Atina 2014, realizado em Belém do Pará, entre os dias 6 e
8 de novembro. Tendo como tema central “A mineração na America Latina: Um
mal necessário ou um bem indispensável?”, buscou analisar a temática relaciona-

Com o tema central “História – da produção ao espaço público”, a UniSantos

da com a mineração e o meio ambiente, enquadrada nas ações dos juízes, pro-

sediou, entre os dias 1 e 4 de setembro, o XXII Encontro Estadual de História, promovido

motores, procuradores e autoridades públicas. Com a participação de exposito-

pela Associação Nacional de História. Seminários temáticos, conferências, mesas-redon-

res de trajetória profissional e acadêmica reconhecida na comunidade jurídica e

das, minicursos, pôsteres, reuniões de Grupos de Trabalho e Fórum de Graduação fize-

ambiental, trouxe propostas e contribuições sobre as possíveis soluções legais, tecnoló-

ram parte do evento que reuniu mais de 200 pessoas no Campus Dom Idílio José Soares.

gicas e socioeconômicas aos problemas mineiro-ambientais das sociedades da região.

IX Mostra de Pesquisa
em Educação
Com o objetivo de ampliar os debates entre os agentes da educação dos
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista, o Programa de Mestrado em Educação realiza, anualmente, a Mostra de Pesquisa em Educação. As produções dos professores-pesquisadores e alunos são resultantes de projetos que têm
contribuído para reflexões sobre a formação e a profissionalização do professor, a
memória das instituições escolares, e as práticas, políticas e processos de gestão.
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III Congresso Internacional de Direito
Ambiental
Programa de recuperação socioambiental da Serra do

Ambiental Internacional, realizado no dia 28 e 29 de outubro, na

Mar, Direito Ambiental Marítimo, Direitos Humanos e as ques-

Faculdade de Direito, no Campus Boqueirão, e que teve sequên-

tões socioambientais, a Magistratura e o meio ambiente, e Direi-

cia nos dias 30 e 31, no auditório do Tribunal de Justiça do Esta-

tos Humanos e deslocados ambientais. Esses foram alguns dos

do de São Paulo. A abertura do evento contou com a conferência

temas discutidos durante o III Congresso Internacional de Direito

magistral do Secretário Estadual de Meio Ambiente, Rubens Rizek.

Declaração de Cartagena sobre Refugiados
Além de promover o debate sobre a importância da De-

com o lançamento da “Declaração da Academia”, produzida pela

claração de Cartagena para a proteção, na América Latina e Ca-

Cátedra Sérgio Vieira de Mello, com contribuições de acadêmi-

ribe, de refugiados e outras populações deslocadas pela vio-

cos do Brasil e do exterior para a identificação das causas e solu-

lência, o I Colóquio Internacional em Comemoração ao 30º

ções dos deslocamentos forçados. O evento foi realizado durante

Aniversário da Declaração de Cartagena sobre Refugiados contou

o III Congresso Internacional de Direito Ambiental Internacional.
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I Encontro Internacional de Magistrados
Realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, no auditório do

TJ-SP, desembargador José Renato Nalini, teceu considerações sobre a de-

Gade MMDC, prédio que abriga gabinetes da Seção de Direito Público, o I

gradação ambiental e suas consequências, como a crise hídrica no Esta-

Encontro Internacional de Magistrados sobre Direito e Desenvolvimen-

do de São Paulo. O evento integrou a programação do III Congresso Inter-

to Sustentável debateu questões relacionadas a magistratura e o am-

nacional de Direito Ambiental Internacional, promovido pela UniSantos.

biente. Responsável pela palestra de abertura do evento, o presidente do
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Observatório da Educação
Em parceria com a Capes/MEC, o Observatório da Educa-

Professores: implicações, desafios e perspectivas para a constitui-

ção da UniSantos é voltado para a pesquisa na área da Educação

ção da identidade profissional e para as práticas pedagógicas” é

e integra ensino e investigação científica, com foco na formação

o nome do projeto aprovado para implantação do Observatório.

dos profissionais da Educação Básica. “Políticas de Formação de

Brinquedoteca e Midiateca
Ambiente ideal para o desenvolvimento de pesquisas e estu-

las públicas do município de Santos, com o objetivo de contribuir

dos referentes aos diferentes enfoques do desenvolvimento infantil,

para o aprendizado. Com 90 m², conta com os espaços Historiando,

para alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores, a Brin-

Formação, Matemoteca, além do Canto da Criação e da Fantasia.

quedoteca e Midiateca “Profa. Júlia Sérgio” recebe alunos das esco-

213 alunos de Educação Infantil atendidos

Núcleo Pensamento e Criatividade
Incentivar a reflexão por meio do debate sobre as ideias

res a oportunidade de aperfeiçoamento intelectual e pedagógico.

e o pensamento educacional do filósofo espanhol Alfonso Ló-

Em 2014, foi realizado o primeiro minicurso “Pau-

pez Quintás. Este é o objetivo do Núcleo Pensamento e Cria-

lo Freire e Alfonso López Quintás: conceitos, valores e con-

tividade, que propõe atividades de formação docente, ins-

trastes”, cujo objetivo foi discutir as diferenças e contrastes

pirado no criador da Escuela de Pensamiento y Creatividad.

entre o pensamento educacional de Paulo Freire e do filósofo Al-

Baseado em princípios fundamentais como o poder criador da

fonso Quintás, considerando que ambos cultivam intensa preocu-

linguagem e a arte do encontro, o grupo oferece aos educado-

pação humanística, mas em contextos culturais e sociais distintos.
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Exposições sobre o
Folclore
O Centro de Estudos Folclóricos “Prof. Albino Luiz Caldas” preserva a cultura popular brasileira por meio de peças de
artesãos locais. Periodicamente, são realizadas exposições em escolas municipais e estaduais, e na própria instituição, com o objetivo de mostrar a importância do legado cultural que os diferentes grupos sociais transmitiram de geração em geração.

TransHistórias
Viagens de estudos que permitem a observação in loco e a investigação fazem parte
do Projeto TransHistórias, do curso de História. Alunos e docentes conhecem locais históricos e culturais e de preservação ambiental. O resultado é a realização de novos estudos
e pesquisas, além da promoção de eventos para compartilhar o conhecimento adquirido.

CONAE Intermunicipal
A UniSantos foi responsável pela organização das reuniões prepa-

objetivo foi compartilhar informações e articular todas as políticas educacio-

ratórias para a Conferência Nacional da Educação (CONAE 2014). Durante o

nais realizadas nos municípios, para a preparação da CONAE Intermunicipal.

ano, foram realizados encontros com representantes das secretarias de educação dos nove municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista. O
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Cátedras fomentam o debate e a reflexão
Voltadas para a discussão de temas atuais, as cátedras re-

ra de Mello”, em 2007, por conta de parceria com o Alto Comissariado

presentam espaços para a reflexão e para a pesquisa em diferen-

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), a UniSantos busca difun-

tes áreas do conhecimento. Nas áreas da Educação, Comunica-

dir, por meio do ensino e da pesquisa, o Direito Internacional dos Refu-

ção e Direito Internacional, elas preservam o ideário de homens que

giados, além de desenvolver programas educacionais e sociais voltados

contribuíram para os desenvolvimentos intelectual e profissional.

aos refugiados. A instituição incluiu, em 2006, no currículo do curso de

Cátedra “Giusfredo Santini”

Mestrado em Direito, a disciplina Direito Internacional de Refugiados.

Criada em 2003, a Cátedra “Giusfredo Santini” é um espaço para realização de eventos que permitam a reflexão sobre questões

Cátedra “Paulo Freire”
A

Cátedra

“Paulo

Freire”,

instituída

em

2005,

refle-

relativas ao mundo da comunicação. Espaço para atividades de pes-

te sobre o ideário freiriano, na formação de sujeitos sociais.

quisa e reflexão, promove simpósios e conferências voltadas para as

Constitui um espaço privilegiado na articulação de saberes e

áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Relações Públicas.

entrelaçamentoeprojetoscomvistasàformaçãodesujeitossociaisparaaeman-

Cátedra “Sérgio Vieira de Mello”

cipação, o pleno exercício de suas capacidades individuais, sociais e políticas.

Segunda Universidade no País a instituir a Cátedra “Sérgio Viei-
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Editora Universitária Leopoldianum
Criada em 20 de agosto de 1987, a Editora Universitária Leopoldia-

classificação de periódicos do Ministério da Educação do Brasil – Qualis/Capes.

num publicou mais de 150 livros e revistas acadêmicas/científicas de diver-

A

Leopoldianum

participa

de

feiras

nacionais

e

internacio-

sas áreas do conhecimento. O objetivo principal é garantir a transparência do

nais de livros, como as Bienais Internacional do Livro de São Paulo e

projeto político-pedagógico da Universidade, difundindo o saber produzido

Rio de Janeiro, no Brasil; Guadalajara, no México; e Frankfurt, na Ale-

na instituição de modo a torná-lo acessível à sociedade, por meio da pro-

manha, em parceria com uma entidade que ajudou a fundar e da qual

dução e comercialização de bens culturais. Por intermédio do Programa In-

faz parte, a Associação Brasileira das Editoras Universitárias (Abeu).

teruniversitário de Distribuição de Livros (PIDL), a Editora disponibiliza ainda

A

a produção de 21 editoras universitárias brasileiras à comunidade regional.

ra

do

editora
Livro

(CBL)

também
e

à

está

Associação

associada

à

Brasileira

Câmara

de

Editores

BrasileiCientífi-

A história da Editora Universitária Leopoldianum começou em agos-

cos (Abec). E desenvolve ações em favor das políticas de livro e leitu-

to de 1974, com o lançamento do primeiro volume da Leopoldianum Revis-

ra, participando da diretoria da Abeu e do Conselho Consultivo da CBL.

ta de Estudos e Comunicação, a primeira publicação de seu tipo em Santos.

No

Esta publicação, com edições ininterruptas desde a sua origem, está atu-

caminho

de

internacionalização

das

instituições

de

en-

sino superior, a Leopoldianum atua para estreitar laços com edi-

almente classificada como B4 em Interdisciplinaridade; B5 em Educação, Psico-

tores

logia e Administração, Ciências Contábeis e Turismo; e C em Arquitetura e Urba-

dá e China, em busca de co-edições e traduções. Em 2013, lançou seu

nismo, Ciências Biológicas I, Direito, Zootecnia/Pesca, de acordo com o índice de

primeiro título em inglês, Energy Law, que integra o Catálogo Abeu No Border.
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semelhantes

em

países

da

América

Latina,

Europa,

Cana-

Agências desenvolvem projetos sociais
As agências experimentais de Publicidade e Propaganda, Re-

consultoria de comunicação a clientes reais, organizações não-governamen-

lações Públicas e Jornalismo são laboratórios com toda a infraestru-

tais e sem fins lucrativos. Esta é a missão da Agência Experimental de Relações

tura necessária para os alunos praticarem a experiência profissional.

Públicas, espaço para estágio acadêmico e participação voluntária de alunos

Com focos no desenvolvimento de projetos de comunicação para en-

do curso de Relações Públicas, que praticam os princípios de Relações Públicas

tidades sociais, organizações e empresas, desenvolvem a criatividade

Comunitárias e para o Terceiro Setor, sob a orientação e supervisão de docentes.

e a inovação, com ênfase no trabalho pautado pela ética profissional.
Agência de Publicidade e Propaganda

Agência de Jornalismo
Espaço facilitador do curso em associar extensão e pes-

Campo de estágio e treinamento para alunos do curso de Publici-

quisa na sua produção, a Agência Experimental de Jornalismo ofe-

dade e Propaganda, a Agência Experimental de Publicidade e Propagan-

rece aos alunos-bolsistas e voluntários a oportunidade de expe-

da atende clientes internos e externos oferecendo vivência profissional e

rimentação, por meio de projetos sociais e prestação de serviços

treinamento técnico para dezenas de alunos. Produz peças de divulgação

institucionais. Outro diferencial é o trabalho de pesquisa realizado na loca-

para eventos acadêmicos e científicos, incluindo responsabilidade social e

lização de egressos, o que tem contribuído para o contato com profissio-

campanhas de conscientização. Conta com a participação de alunos-bol-

nais de diversas áreas. O trabalho tem orientação e supervisão de docentes.

sistas e voluntários, sob a supervisão de professores e profissionais da área.
Agência de Relações Públicas
Promoção e incentivo à prática profissional, por meio de assessoria e

Católica News
De periodicidade semanal, o Católica News é mais um canal de comunicação de comunicação para a comunidade acadêmica. Utilizando o sistema de TV Interna, que disponibiliza monitores nas áreas comuns do Campos Dom Idílio José Soares, o veículo
noticia fatos e acontecimentos institucionais que envolvem alunos e docentes.
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Informativo NO PONTO

Informativo UniSantos

Voltado aos funcionários técnico-administrativos e docentes, o NO PONTO abor-

Serviços oferecidos à população, eventos de interesse público, trabalhos dos gru-

da assuntos relevantes para os trabalhadores e de interesse público. Produzido nas ver-

pos de pesquisa, premiações e desempenho dos cursos em avaliações externas. Esses são

sões impressa (fixado nos locais de registro de ponto) e eletrônica (enviado por e-mail),

alguns dos tópicos abordados pelo Informativo UniSantos, que é distribuído aos alunos,

o veículo divulga ações dos próprios colaboradores, além de proporcionar espaço para

autoridades da região, mídia, paróquias da Diocese de Santos e escolas de Ensino Médio.

que os funcionários técnico-administrativos e docentes possam manifestar suas opiniões.

Tem o objetivo de informar os diferentes segmentos da comunidade e da opinião pública.

Números: 20 edições

Números: 24 mil exemplares (6 edições)
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Projeto Cultural
Grupos musicais, de teatro, ciclos de cinema, poesia e espaço mu-

própria instituição, os alunos participam de ensaios e fazem apresenta-

sical fazem parte do Projeto Cultural UniSantos. Um dos seus grandes pi-

ções em teatros, igrejas, na própria universidade e em outros equipa-

lares é a promoção e preservação da herança cultural. Envolvendo alunos,

mentos públicos municipais. Com 33 músicos, com idade média de 20

funcionários administrativos e acadêmicos, abre espaço para a participa-

anos, os ensaios semanais somam mais de 102 horas ao longo do ano.

ção de egressos e comunidade em geral. Os ensaios abertos e a promoção

3.000 espectadores

de eventos gratuitos facilitam para o acesso e formação de novos públicos,
tornando o projeto um canal para expressão e crescimento do nível cultural.

Camerata Jovem UniSantos
Com o objetivo de incentivar a prática de música de câma-

Coral Universitário

ra, a Universidade Católica de Santos mantém a Camerata Jovem

Incentivar a prática vocal em grupo e o conhecimento da cultura

UniSantos, formada por alunos contemplados com a Bolsa Cultu-

musical fazem parte dos objetivos do Coral Universitário Católica de Santos.

ra e egressos. Além da preservação da herança musical, a ação con-

Voltado para alunos, funcionários administrativos e acadêmicos, o grupo,

tribui com o desenvolvimento técnico e qualificação musical, tan-

aberto à comunidade, tem presença marcante na região, participando de

to na teoria como na atuação instrumental individual ou em grupo.

eventos em instituições e empresas, além de apresentações no espaço uni-

970 espectadores

versitário. Em 2014, foram realizadas apresentações nos teatros Coliseu e
Sesc, em Santos, e Igreja Sagrado Coração de Maria, da Diocese de Santos.
1.200 espectadores
Orquestra Sinfônica Jovem

Grupo Experimental de Teatro
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,
Primeira e única formada por universitários, na Região Metro-

encenação e prática dramática são desenvolvidas durante os ensaios se-

politana da Baixada Santista, a Orquestra Sinfônica Jovem UniSantos é

manais. É formado por alunos de diferentes cursos e suas apresentações

referência na prática musical em grupo e na formação de público para

são realizadas em espaços públicos e em eventos na própria instituição.

a música erudita. Por meio do incentivo da Bolsa Cultura, oferecida pela
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Varal de Poesia

de. O local conta com piano e violão, disponíveis durante todo o período de aulas.
Circuito de cinema

Incentivar a criação e exposição de poemas faz parte dos objetivos do Programa Varal de Poesia. Ele permite que um significativo número de alunos exponha
suas habilidades poéticas e de criatividade para toda a comunidade universitária.
Espaço convidativo, atrai a atenção de muitos leitores e admiradores de poesia.
Espaço #paradamusical
Refletir sobre as produções cinematográficas nacional e internacional está entre os objetivos do Circuito de Cinema UniSantos de Cinema, 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.
Museu de Arte Sacra
Campo de estágio para alunos de Arquitetura e Hisória, o Museu de Arte Sacra
de Santos reúne mais de 600 peças, entre estátuas, pinturas e objetos litúrgicos. Importante instrumento histórico, cultural, educacional e turístico da cidade de Santos, o
museu está instalado no antigo mosteiro beneditino, cuja construção é da metade do
século XVII. O abriga exposições permanentes de seu acervo e mostras temporárias.

Com o objetivo de promover intervenções culturais e revelar talentos entre
alunos e funcionários docentes e administrativos, o espaço #paradamusical desperta a atenção e o interesse pela música, além e promover a integração a sociabilida-
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TV UniSantos
Fomentar cultura, educação e cidadania fazem parte dos objetivos da TV
UniSantos, da Fundação TV Educativa Universidade Católica de Santos, formada pela Mitra Diocesana e Sociedade Visconde de São Leopoldo, mantenedora da UniSantos e do Liceu Santista. Além de programação própria, a emissora,
que entrou no ar em 2010, retransmite o sinal da TV Brasil 40 (UHF) e 12 (NET)
para as nove cidades que compõem a Região Metropolitana da Baixada Santista.

Programa 5 Minutos
de Sustentabilidade

Programa
Urbanidades

Com foco na Educação para a Sustentabilidade, o programa

Promover a reflexão e a comunicação sobre os aspec-

de jornalismo ambiental “5 Minutos de Sustentabilidade”, exibido

tos urbanos e as relações sociais, por meio de entrevistas e re-

na TV UniSantos e disponível no portal www.unisantos.br, utiliza

portagens com pessoas da comunidade. Esse é o objetivo do

linguagens e técnicas das áreas de Educação e Comunicação com

Programa Urbanidades, produzido pela Universidade e exi-

o objetivo de promover a cidadania ambiental. O programa inte-

bido semanalmente pela TV UniSantos (sintonizada pelo ca-

gra o projeto de educação e comunicação ambiental, do Labora-

nal 40 UHF e 12 NET), aos sábados, às 21h30, com reprises aos

tório de Ensino, Pesquisa e Experimentação em Sustentabilidade.

domingos, às 12h, e nas madrugadas de quartas-feiras, à 1h.
25 programas televisionados
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Laureados

Com o objetivo de reconhecer o trabalho docente e a trajetória de de-

Mérito Acadêmico, e a professora aposentada, Clotilde Paul, recebeu o título de

dicação ao ensino, pesquisa e extensão na Universidade, a instituição promo-

Professora Emérita, pela dedicação de mais de 50 anos no exercício do magisté-

ve solenidade pública para homenagear os que possuem mais tempo de de-

rio. Pelos relevantes serviços prestados, o representante da comunidade no Con-

dicação. Em 2014, os professores João Batista Macedo Mendes Neto, Irene

selho Universitário, Rubens da Silva, recebeu o Brasão do Mérito Comunitário.

Jeanete Lemos Gilberto e Aparecida Maria Meneguim receberam o Brasão do

Prêmio Ópera Prima
Trabalho de Conclusão de Curso, o projeto “Requalificação Urbana do
Perequê”, que visa reurbanizar a área habitada por pescadores do bairro na cidade de Guarujá, no litoral do Estado de São Paulo, de autoria do aluno Dhiego Magalhães Torrano, sob orientação do professor mestre José Maria Macedo Filho, foi o vencedor do Ópera Prima 2014 e também escolhido como
melhor projeto pelo Júri Popular, em votação na internet. O prêmio, que é promovido pela revista Projeto Design, teve como foco a requalificação de zonas ou edifícios degradados, com desenvolvimento e preocupação ambiental.
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Prêmio Tok&Stok
Desenvolvido pelo aluno de Arquitetura e Urbanismo Walter Barroso Neto, sob a orientação da professora doutora Marcia
Aps, o projeto denominado “Banco Frisbee” foi um dos finalistas do
prêmio Tok&Stok design universitário na categoria bancos. O prêmio voltado para estudantes de Arquitetura e Design de Interiores, tem como intuito estimular os alunos a produzirem, de maneira
sustentável, móveis ou sistemas construtiveis de temas específicos.

Prêmio POP de Relações Públicas
Com o título “As Relações Públicas no cenário da susten-

fessor mestre Wellington Teixeira Lisboa, conquistou o 33º Prê-

tabilidade empresarial: planejamento de comunicação organi-

mio Nacional de Relações Públicas, também conhecido como

zacional estratégica nos processos de gestão para a sustentabi-

Prêmio Opinião Pública (POP). Esta foi a segunda premiação

lidade do Moinho Paulista”, o Trabalho de Conclusão de Curso

concedida ao projeto, que também venceu o prêmio ABRP, em

de autoria das alunas Aline da Silva Borges Rezende, Carina de

2013, nas categorias Setor Indústria, Público Interno e Familia-

Brito Souza e Camila Oliveira Borges, sob orientação do pro-

res, e Programas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade.
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Colegiado de Conselheiros
Com o compromisso de participar do processo de construção das políticas públicas, com a representação nos conselhos e comissões municipais, a UniSantos mantém o Colegiado de Conselheiros, com o objetivo de contribuir com a construção da gestão compartilhada.
A instituição está representada nos seguintes conselhos e comissões municipais:
•

Associação Brasileira das Universidades

•

Conselho de Curadores do Museu de Arte Sacra

Comunitárias (ABRUC)

•

Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos

•

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)

•

Conselho de Segurança Alimentar da

•

Rede de Instituições Católicas da

Prefeitura Municipal de São Vicente

Educação Superior (RICESU)

•

Conselho Municipal de Desenvolvimento

•

Área de Proteção Ambiental da Marinha do Litoral Centro

•

Associação dos Amigos do Museu do Café

•

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos

•

Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil

•

Conselho Municipal de Educação de Santos

•

Câmara Setorial de Instituições de Ensino

•

Conselho Municipal de Esportes de Santos

da Associação Comercial de Santos

•

Conselho Municipal de Habitação

•

Comissão de Avaliação CAPES Saúde Coletiva

•

Conselho Municipal de Políticas Públicas

•

Comissão Especial de Petróleo e Gás

Econômico de Santos

sobre Tabaco, Álcool e outras Drogas

Natural do Estado de São Paulo

•

Conselho Municipal de Saúde

•

Comissão Municipal de Aids

•

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

•

Comissão Municipal de Prevenção e

•

Conselho Municipal de Turismo

Erradicação do Trabalho Infantil

•

Conselho Municipal dos Direitos das

•

Comitê Externo da Comissão da Verdade

Pessoas com Deficiência

“Prefeito Esmeraldo Tarquínio”

•

Conselho Técnico do Parque Tecnológico de Santos

•

Comitê de Combate à Dengue

•

Departamento Regional de Saúde da Baixada Santista IV

•

Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista

•

Fórum Nacional de Coordenadores de Programa

•

Conselho de Arquitetura e Urbanismo Regional

•

Conselho de Engenharia e Agronomia Regional

•

Fundação Arquivo e Memória de Santos

•

Conselho Organizador da PIANC/COPEDEC RIO 2016

•

Fundo Estadual de Recursos Hídricos

•

Conselho da Incubadora de Empresas de Santos

•

Parque Estadual Xixová-Japuí

•

Conselho da Juventude

•

Promotoria de Justiça Cível de Santos

•

Conselho Curador do Centro de Excelência Portuária

•

União Internacional para a Conservação da

•

Conselho de Administração do Parque

e Saúde Coletiva de Pós Graduação

Natureza e dos Recursos Naturais

Tecnológico de Santos
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Olimpíada de Matemática
Estimular e promover o estudo da Matemática entre alunos das escolas municipais de Santos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino na cidade de Santos. Este é o objetivo da Olimpíada de Matemática das Escolas Municipais, que
tem a participação dos alunos do curso de Matemática na elaboração das questões e posterior discussão. Dessa forma, percebe a importância da produção de material pedagógico e a necessidade do professor elaborar instrumentos de avaliação.
Participação de 1.000 alunos da rede pública de ensino

Olimpíadas de Filosofia
Com a participação de alunos e professores do Ensi-

aos acadêmicos de Filosofia entender a prática e sua dimen-

no Médio, das escolas estaduais, as Olimpíadas de Filoso-

são pedagógica.

O projeto está integrado à linha de pes-

fia foram organizadas durante o ano de 2014. Elas permitem

quisa do curso de Filosofia “Filosofia, Arte e Educação”.

VII Maratona “Santo Scuderi”
Com o objetivo de estimular os participantes a completar
corretamente o número máximo de tarefas (desenvolvimento de
um programa), em um determinado intervalo de tempo, a UniSantos promove, anualmente, a Maratona Santo Scuderi de Programação. A competição envolve alunos de Ciência da Computação,
Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Tecnologia em Informática da Região Metropolitana da Baixada Santista.
22 times - 66 competidores
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Maratona Nacional de Programação
Promovida pela Sociedade Brasileira de Computação, a UniSantos anualmente é sede da primeira fase da Maratona Nacional de
Programação, competição que integra o calendário da regional sul-americana do ACM International Collegiate Programming Contest. Coordenado por professores da UniSantos, o evento conta com a participação de alunos de instituições de ensino do Estado de São Paulo.
14 times - 42 competidores

Olimpíada de Informática
Alunos dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informa-

tária é exclusiva para alunos recém-ingressados, tem o objetivo de despertar

ção participam, nos Laboratórios de Informática do Campus Dom Idílio José

o interesse pela computação, por meio de uma atividade que envolve desafio

Soares, da Olimpíada Brasileira de Informática. Organizada pela Sociedade

e engenhosidade. A UniSantos foi sede da primeira e segunda fases do evento.

Brasileira de Computação (SBC), a competição, que na Modalidade Universi-
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Projeto Bom Prato
Com o objetivo de identificar, analisar e avaliar as neces-

jeto de extensão Bom Prato: controle de processos e custo. Nes-

sidades de controle operacional de três restaurantes populares

tes espaços, onde são servidas 3 mil refeições/dia, aprimoram

do município de Santos, gerenciados pela Associação de Pro-

o conhecimento, de forma interdisciplinar, alunos dos cursos

moção e Assistência Social “Estrela do Mar”, em parceria com o

de Administração, Nutrição, Publicidade e Propaganda e Nutri-

Governo do Estado de São Paulo, a UniSantos desenvolve o pro-

ção, além do Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva.

Restaurante-escola “Estação Bistrô”
Fruto de parceria entre a UniSantos, Prefeitura de

cia Social do município. O trabalho envolve alunos e do-

Santos e Ministério do Turismo, o restaurante-escola “Es-

centes, dos cursos de Gastronomia e Nutrição, sendo a ins-

tação Bistrô” tem o objetivo de capacitar jovens, de 17 aos

tituição

21 anos, cadastrados no Centro de Referência de Assistên-
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60

também
jovens

responsável
atendidos

pela
e

gestão

16.800

administrativa.

pratos

servidos

Projeto “Sabor da
Esperança”

Casa Belém
Em parceria com a Prefeitura de Santos, Diocese de Santos, Missão Belém e Associação de Promoção e Assistência Estrela do Mar, do-

Vencedor do Prêmio Comunidade em Ação, na categoria Sustenta-

centes e alunos dos cursos de Serviço Social e Psicologia, e de pós-gra-

bilidade, o Projeto “Sabor da Esperança” é desenvolvido pelos alunos dos

duação em Psicopedagogia, desenvolvem os projetos Plantão Psicológico

cursos de Nutrição e Gastronomia, em parceria com a Associação Casa da

e Terapia Comunitária. O objetivo é promover um atendimento emergen-

Esperança, um centro de reabilitação de deficientes físicos e intelectuais, de

cial de prevenção secundária e despertar o interesse pelo tratamento

utilidade pública municipal, estadual e federal, que existe há mais de 50 anos.

nos acolhidos, usuários de álcool e outras drogas em situação de rua.

O objetivo é capacitar e formar, nas áreas de alimentação e panificação, as

470 atendimentos

mães ou cuidadores que aguardam crianças e jovens que estão no tratamento terapêutico. Ele inclui, entre dezenas de serviços, o atendimento individualizado em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional.
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Suporte aos processos de solicitação
de refúgio
O projeto permite aos alunos de Relações Interna-

dos pareceres da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, con-

cionais contextualizarem informações de geopolítica, his-

tribuindo, assim, para a efetivação do Direito Internacional

tória, e relações internacionais, colocando em prática os

dos Refugiados no Brasil, e para a proteção aos refugiados.

conhecimentos adquiridos no curso. Os resultados das pes-

43 estudantes e 2 docentes supervisores

quisas elaboradas pelos discentes auxiliam o embasamento

Semana da Luta Antimanicomial
Envolver os alunos e docentes na discussão sobre a atu-

palestras e mesas-redondas, o evento tem a participação das se-

al política de saúde mental está entre os objetivos da Semana

cretarias municipais de saúde da Região Metropolitana da Bai-

da Luta Antimanicomial, realizada anualmente na Universidade,

xada Santista, Ong’s e associações voltadas à defesa e promo-

desde 1995, com o apoio do curso de Psicologia. Por meio de

ção dos direitos de pessoas acometidas de sofrimento psíquico.

Programa de Orientação Vocacional
Desenvolvido pelos alunos do curso de Psicologia, sob a

autoconhecimento, refletir sobre os desejos individuais e conhe-

supervisão de professores, o Programa de Orientação Vocacional,

cer melhor os potenciais para escolha consciente da profissão.

totalmente gratuito, é voltado para alunos do 3º ano do Ensino
Médio. O objetivo é auxiliar os adolescentes na busca por um
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433 participantes

Apoio psicológico a vítimas de tragédias
A UniSantos mantém o grupo permanente de pesquisa, estu-

liza um programa de capacitação dos voluntários e profissionais. As

do e intervenção de psicólogos e alunos do curso de Psicologia que

ações in loco são organizadas em parceria com a Defesa Civil do mu-

atuam em situações de catástrofes e pós-catástrofes na Região Me-

nicípio e órgãos envolvidos no atendimento, como a Cruz Vermelha.

tropolitana da Baixada Santista. Para a preparação, a instituição rea-

Centro de Assistência a Refugiados e Migrantes
Forçados
Projeto idealizado pela UniSantos, em parceria com a Associação de

de apoiar os demais centros e entidades governamentais, internacionais e so-

Promoção e Assistencial Social Estrela do Mar, com a Cáritas da Arquidiocese

ciedade civil que atuam no atendimento e acolhida aos refugiados no Brasil.
90 voluntários entre, docentes e profissionais foram qualificados

de São Paulo, Missão Paz, Alto Comissariado da ONU para Refugiados (AC-

para o trabalho com Refugiados

NUR), o Centro de Assistência a Refugiados e Migrantes Forçados realiza ações
visando à proteção e à integração dos refugiados e migrantes forçados, além

Juizado Especial Cível
Primeira universidade católica a implantar o Juizado Es-

alunos de Direito, envolve casos relacionados às áreas de con-

pecial Cível no Estado de São Paulo, em parceria com o Tribunal

sumo, acidente de trânsito, conflitos de vizinhança e cobrança

de Justiça do Estado, a UniSantos, por meio da Faculdade de Di-

de valores, com valor das causas limitado a até 20 salários míni-

reito, mantém a terceira unidade descentralizada do Juizado Es-

mos. O atendimento, gratuito, é feito a partir de uma triagem.

pecial Cível da Comarca de Santos. Com serviços de conciliação

Se não houver impedimento, é marcada a primeira audiência.

e mediação (o primeiro da região), campo de estágio para os

1.587 atendimentos

Escritório Modelo de Assistência Judiciária
Ligado à Faculdade de Direito, o Escritório Mo-

sos relacionados à família (pensão alimentícia, sepa-

delo de Assistência Judiciária, espaço para estágio

ração e paternidade). São realizada orientação jurí-

dos alunos, presta auxílio de serviços à comunida-

dica, ajuizamento e acompanhamento de processos.

de da Região Metropolitana da Baixada Santista. No
próprio campus aonde está localizada a instituição,
os acadêmicos, supervisionados pelos professores,
atendem à população na busca de solução para ca-
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2.657 atendimentos

Promotoria de Justiça Comunitária de Santos
Em busca de soluções para os problemas sociais, visando o
fortalecimento e aproximação entre comunidade e as instituições
públicas, a UniSantos, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, instalou a primeira Promotoria Comunitária do
município de Santos. O serviço facilita para o acesso da comunidade carente à Justiça, descentralizando a prestação jurisdicional do
Estado. Soluciona pendências por meio da realização de acordos
referendados pelo promotor de Justiça, evitando ações judiciais.

Justiça Restaurativa
Por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Edu-

de resolução de conflitos. O projeto de pesquisa e extensão, que

cação, a Universidade desenvolve o projeto Implantação da Jus-

envolve alunos dos cursos de Serviço Social, Direito, Psicologia

tiça Restaurativa em Escolas Municipais da Cidade de Santos

e Educação, mantém encontros de capacitação e formação de fa-

com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de pesquisas

cilitadores e multiplicadores da Justiça Restaurativa nas escolas.

com foco no estímulo à cultura de paz e formas mais adequadas

326 pessoas participaram de capacitações

1º Laboratório de Ciências Criminais
Fruto de parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), o primeiro Laboratório de Ciências Criminais de
Santos é 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.
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5ª Turma Logística em
Tempos de Sustentabilidade
Ofertado com bolsa integral aos alunos do Ensino Médio, com renda familiar de até três salários mínimos, o curso Logística em Tempos de Sustentabilidade, realizado em parceria com o Grupo Libra, tem o objetivo de oferecer base
teórica e treinamento para jovens de baixa renda. Por meio de aulas e visitas
monitoradas, os alunos estudam questões relativas a responsabilidade social e
sustentabilidade, logística básica, instalações portuárias, empreendedorismo,
segurança, meio ambiente e saúde, comércio exterior e gestão da qualidade.
46 jovens concluíram o curso

1ª turma de Logística – Ship Planner
Com o objetivo de suprir a carência do mercado para a função de Ship Plan-

ário especializado, o curso permite a integração dos alunos dos cursos de Logísti-

ner e Yard Planner faz parte dos objetivos do Projeto de Extensão em Logística –

ca, Comércio Exterior, Gestão Portuária e Engenharia de Produção da UniSantos.

Ship Planner, desenvolvido em parceria com o grupo Libra Terminais Portuários.

É oferecido è população jovem com bolsa integral.

Possibilitando a entrada de jovens nos mais diversos campos do trabalho portu-

30 jovens concluiram o curso

Portal de Empregos
Espaço exclusivo para alunos e ex-alunos da UniSantos, o Portal de Empregos anuncia vagas de estágio e emprego para universitários e recém-formados, visando promover a inserção dos estudantes e profissionais no mercado de trabalho, de forma rápida e
eficiente. Além de proporcionar o exercício prático do que foi ensinado em sala de aula, o portal tem o propósito de contribuir para que os
jovens assumam responsabilidades e auxiliem no orçamento familiar.
Mais de 50 mil ofertas de vagas para estágio, trainee e efetivo,
no Brasil, América Latina, Portugal e Espanha
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Programa de formação de gestores de ies
comunitárias
Visando estimular a reflexão sobre a formação e os proces-

balhar temas como: Gestão de Pessoas, Gestão Estratégica e Merca-

sos de gestão, o programa de Formação de Gestores de Instituições

do, Planejamento Estratégico e Gestão de Projeto, duas turmas con-

Comunitárias reuniu diretores de centro, coordenadores de curso,

cluiram a formação, totalizando 60 pessoas ao longo de 1 semestre.

gestores e funcionários da área administrativa e docentes, para tra-

4ª Turma de Capacitação de Mediadores
e Conciliadores
Com o objetivo de aprimorar habilidades mediadoras e conciliadoras, estudar a normatização sobre o tema e conhecer o panorama nacional e internacional e as principais metodologias para
resolução de conflitos, a UniSantos realiza o curso Capacitação de
Mediadores e Conciliadores Judiciais, credenciado pelo Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O curso é destinado
a estudantes, advogados, membros da magistratura e do Ministério Público, promotores, gestores de recursos humanos, administradores, psicólogos, assistentes sociais, contadores, entre outros.
Dividido em três módulos, tem a participação de desembargadores
responsáveis pela implantação da Política Nacional de Resolução de
Conflitos.

Fórum de Reflexão sobre Gestão de IES
Comunitárias
Espaço de reflexão e troca de experiências na área da gestão

dos encontros com especialistas em diferentes áreas para discussão

acadêmica e administrativa, o Fórum de Reflexão sobre Gestão de

dos seguintes temas: Avaliação do Ensino Superior; Plano Nacional

Instituições de Ensino Superior Comunitárias reúne os representan-

de Educação; Potencialidades e Fragilidades da Gestão Universitária;

tes da Reitoria, diretores de centros de ensino, coordenadores de

Gestão Acadêmica; e A Pesquisa na Universidade Brasileira.

curso e de áreas, e gestores administrativos. Em 2014, foram realiza-

56

Curso de Economia Solidária
Desenvolvido na UniSantos, o Curso de Economia Solidária teve como

as que desenvolvem projetos de Economia Solidária na Baixada Santista, com

objetivo capacitar profissionais formados para o desenvolvimento de projetos

participação das prefeituras municipais, das universidades (UniSantos, Unifesp,

em parceria com comunidades carentes, indígenas, quilombolas e com o Poder

USP) e do Governo do Estado de São Paulo, por meio de palestras ministradas

Público. O curso possibilitou a integração entre os diversos setores e pesso-

por representantes e Secretaria Nacional de Economia Solidária.

Projetos de Apoio ao SUS
Parceira do Ministério da Saúde no “Projetos de Apoio ao SUS”, a

apontadas como as maiores necessidades do SUS. Realizado em ondas de

UniSantos recebeu profissionais da área da saúde que atuam na Baixada

capacitação, onde os profissionais treinados atuam como agentes multipli-

Santista para realização de diferentes capacitações. Idealizado pelo Minis-

cadores, o projeto oferece quatro cursos: Gestão da Clínica nas Regiões de

tério da Saúde, em parceria com o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pes-

Saúde, Regulação em Saúde no SUS, Educação na Saúde para Preceptores

quisa, o programa tem o objetivo de capacitar os profissionais em áreas

do SUS e Processos Educacionais em Saúde.

Curso de Extensão para Terceira
Idade
Incentivar a sociabilidade nos alunos com mais de 50 anos de idade, desenvolver a autoestima, e proporcionar
aquisição e atualização de conhecimento estão entre os objetivos do curso de extensão. Por meio do módulo “Novas
relações no mundo contemporâneo”, os alunos cursam disciplinas das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde.
Participam, ainda, de atividades culturais e de lazer, promovidas pelo Grêmio estudantil.
169 alunos

Creche-escola de aplicação
“Ancilla Domini”
Em parceria com a Associação de Promoção e Assistencial Social Estrela do Mar, o curso de Pedagogia
da UniSantos é responsável pela administração pedagógica da creche-escola “Ancilla Domini”. Campo de estágio para os alunos do curso, a creche foi criada em 1974, por inciativa de senhoras católicas, da Paróquia Santo
Antônio do Embaré, em Santos. O Projeto conta com a colaboração dos cursos de História, Música, Nutrição,
Enfermagem e Psicologia. São 90 crianças no ciclo de educação infantil.
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Programa Institucional de Iniciação à
Docência - PIBID
Os estudantes dos cursos de Licenciatura da UniSantos estão inseridos no contexto das escolas públicas municipais, desde o início
da formação acadêmica. Por meio do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido em parceria com a Capes/MEC e
Prefeitura Municipal de Santos, os acadêmicos-bolsistas desenvolvem atividades didático-pedagógicas, sob a orientação de um docente da
instituição e um professore da escola, ambos bolsistas. Em 2014, em 9 escolas da rede municipal de educação, promoveu a integração entre
os seguintes cursos: Ciências Biológicas, Filosofia, História, Letras (Português e Inglês), Matemática, Música e Pedagogia.
4.900 atendimentos a alunos da rede pública de ensino.

Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação
Básica - parfor
Com o objetivo de capacitar profissionais da Educação Básica que não possuem a primeira
Licenciatura, a UniSantos, desde 2010, é parceira do Ministério da Educação no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). Com mais de 60 anos na formação de profissionais
na área da Educação, a Universidade formou a primeira turma em 2014.
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Programa Parceiros da Educação
Os alunos do curso de Pedagogia são beneficiados diretamente pelo

tos Brinquemusicando, Parceiros do Saber, História da Cultura Afriana e Ler e

Projeto Parceiros da Educação, realizado em conjunto com a Secretaria Mu-

Escrever. Eles complementam na prática a teoria estudada nas disciplinas de

nicipal de Educação de Santos. No ano de 2014, foram realizados os proje-

metodologia.

Programa de Capacitação de Professores da
Rede Pública
Promover a formação continuada para professores da Rede Pública e

atividades práticas, realizadas em laboratórios, e revisão de conteúdos teóricos,

aproximar os universitários do papel do educador. Esse é o objetivo da parceria

o projeto visa aperfeiçoar os métodos de ensino empregados nas escolas de

entre a UniSantos e a Diretoria de Ensino de Santos, que realiza palestras, ofi-

Ensino Fundamental e Médio.
200 docentes e 250 estudantes

cinas e workshops nas áreas de Matemática e Ciências Biológicas. Por meio de
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Centro Cidadão
Por meio de projetos e atividades em diferentes áreas, desenvolvidos por alunos e docentes dos cursos de Licenciatura, a ins-

de, cujo objetivo é contribuir para aquisição de conhecimento, com
vistas ao desenvolvimento da cidadania.
800 pessoas participaram do projeto

tituição mantém o Centro Cidadão, com ações voltadas à comunida-

Feira de Profissões Itinerante
Apresentar aos pré-universitários as possibilidades acadêmicas que encaminharão o seu futuro profissional, por meio de exposi-

que visita escolas dos nove municípios da Baixada Santista, levando
informações sobre cursos de diversas áreas do conhecimento.
28 escolas de Ensino Médio, entre públicas e privadas,

ções, demonstrações práticas, palestras e bate-papos com professores e universitários. Esse é o objetivo da Feira de Profissões Itinerante,

foram visitadas

Declaração do Imposto de Renda
Voltado para contribuintes que tiveram renda familiar, anual, de até R$35 mil, o atendimento
gratuito para elaboração da Declaração de Imposto de Renda é realizado pelos alunos do curso de
Ciências Contábeis, sob a supervisão de professores. Realizado há 8 anos, tornou-se referência para
aposentados e pensionistas.
180 atendimentos realizados

Fórum de Atualidades
Espaço para apresentação e discussão de assuntos de interesse público, considerados pertinentes para informação e o esclarecimento da opinião pública, o Fórum de Atualidades é voltado
para a comunidade. Por meio de palestras e debates, tem o objetivo de refletir sobre temas atuais.
A parceria com o Sistema A Tribuna de Comunicação assegura a cobertura jornalística por
veículos impresso e televisivo, para maior repercussão dos estudos e debates.

60

Programa de Acompanhamento das Atividades
Legislativas
Acompanhar o mandato dos deputados federais e estaduais eleitos pela

eleições, reuniram mais de 300 pessoas, entre alunos, docentes e represen-

Região Metropolitana da Baixada Santista e promover a reflexão permanente

tantes de entidades sociais. Participaram, os deputados federais, Beto Mansur,

sobre as decisões políticas e as demandas sociais estão entre os objetivos do

Marcelo Squassoni e João Paulo Papa, e os deputados estaduais, Caio França,

programa de Acompanhamento das Atividades Legislativas. Parceria entre a

Cássio Navarro e Paulo Corrêa Júnior, nos dias 10 e 11 de novembro, respecti-

UniSantos, Fórum da Cidadania de Santos, Associação Comercial de Santos e

vamente, no Campus Dom Idílio José Soares.

Sistema A Tribuna de Comunicação, os dois primeiros debates, logo após as

Espaço para atividades de interesse público
Auxiliar na realização de eventos que possam contribuir com a comuni-

3.000 pessoas da Região Metropolitana da Baixada Santista.

dade na discussão de políticas públicas e iniciativas voltadas para a melhoria da

A UniSantos também é parceria de órgãos públicos na cessão de espa-

qualidade de vida da população. Este é o objetivo das parcerias estabelecidas

ço para capacitação dos profissionais dos serviços públicos para uma melhor

entre a instituição e órgãos públicos e ONG’s, na cessão de espaços para a re-

prestação de serviços à população. Em 2014, mais de 1.300 pessoas participa-

alização de eventos, como palestras, debates e oficinas, nos diferentes campi.

ram das atividades realizadas em salas de aula e laboratórios, totalizando 100

Em 2014, elas resultaram na realização de 85 atividades que reuniram mais de

cessões de espaços.
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Campanhas de Doação
Aliar a formação da consciência social do aluno com a assis-

arrecadação de alimentos, roupas e produtos de higiene. Discipli-

tência às instituições parceiras. Esse é o objetivo das Campanhas de

nas como Problemas do Homem Contemporâneo também discutem

Doação realizadas pela UniSantos e atreladas à disciplinas e projetos

questões relacionadas à exclusão social e articulam campanhas de

realizados dentro da Universidade. BIXOFEST, Competição de Pontes

arrecadação, assim como a Cátedra Sérgio Vieira de Melo.

de Macarrão e PetroQuiz são exemplos de eventos que promovem
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Agenda Ambiental do Porto de Santos
Primeira do País, a Agenda Ambiental do Porto de Santos foi lançada,
no dia 25 de junho, na sede da presidência da Codesp, em Santos. Iniciada em
2006, com o debate público de 16 temas ambientais, articulado pelo grupo de
pesquisa em Gestão Ambiental da UniSantos, a obra traz a síntese dos principais aspectos discutidos. Com o selo da Editora Leopoldianum da UniSantos,
fruto de trabalho entre a instituição, Cetesb e Codesp, é dividida em capítulos
que trazem a Gestão, o Monitoramento Ambiental das Operações Portuárias,
o Planejamento da Expansão e Licenciamentos Ambientais, as Iniciativas Socioambientais, entre outros.
Distribuição de 3.000 exemplares

Audiências Públicas
No intuito de estimular a prática do diálogo com

dos problemas de relevante interesse social. Em 2014, os

diferentes segmentos da sociedade, a UniSantos realiza

impactos no ecossistema da região do empreendimento

em seus campi audiências públicas sobre temas varia-

“Terminal Santorini” foram debatidos em audiência aber-

dos. Essa prática representa um avanço democrático,

ta à população, com promoção do Conselho Estadual de

pois implica na mudança da democracia representativa

Meio Ambiente (Consema) e Cetesb.

para a democracia participativa, com efetiva discussão

Monumento Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos
Erasmos
Espaço exclusivo para estágio dos alunos dos cursos de Arquitetura, Bio-

genho de açúcar construído no Brasil, em 1534, é um dos monumentos mais

logia, História, Comunicação, Engenharia Ambiental e Filosofia, o Monumento

notáveis do passado econômico do Brasil. Desde 2004, sob a administração da

Nacional Ruínas Engenho São Jorge dos Erasmos – Base Avançada de Cultura

USP, realiza programas educacionais junto a escolas e comunidade em geral.

e Extensão - representa mais um campo de estudos e pesquisas. Terceiro en-
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Centro de Soluções de Conflitos
Socioambientais e Urbanístico
O Centro de Soluções de Conflitos Socioambientais e Ur-

balhar os conflitos socioambientais de forma pacífica, com respeito

banístico busca o diálogo dos saberes, por meio da convergência

à diversidade que marca o ambiente, a sociedade e o bem comum.

de diferentes percepções a respeito dos conflitos socioambientais.

Alunos e professores, por meio de um enfoque multidisciplinar, de-

Baseando-se na tese que a construção de um futuro ambiental sau-

senvolvem pesquisas cientificas e buscam soluções para os proble-

dável demanda uma mentalidade mediadora, o projeto busca tra-

mas socioambientais de origem local e regional.

HabitaFaus
Alunos e docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo

foco no assessoramento e desenvolvimento de projetos habitacio-

contam com um espaço diferenciado para realização de projetos,

nais, o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, o Ha-

pesquisas e iniciação científica, além de serviços à população. Com

bitaFaus, é referência na região.

Tradução e Interpretação
Os alunos do curso de Tradução e In-

dução oral) simultânea em eventos, sob a

terpretação têm a oportunidade de aplicar

coordenação de professores, e auxílio aos

todo o conhecimento na prática, em dife-

intercâmbistas de outros países, estão entre

rentes áreas e meios de atuação. Tradução

as ações desenvolvidas, que servem como

de livros, documentos técnicos e institu-

campo de estágio.

cionais, folders, além de interpretação (tra-

VI SIPAT
Com o tema “Viver bem é o seu maior troféu”, a VI Semana

entre os dias 22 e 25 de abril, a SIPAT teve como objetivo apresentar

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) ofereceu aos

e discutir atividades e comportamentos que diminuam o risco de

funcionários técnico-administrativos e professores uma programa-

acidentes e proporcionem maior qualidade de vida.

ção diversificada, com palestras, oficinas e peça teatral. Realizada
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Ambulatório Santa Paulina
Campo de estágio para os alunos do curso de Nutrição, o Ambulatório

exames, os pacientes discutem hábitos alimentares, passam por um acompa-

de Nutrição Santa Paulina é referência na região no atendimento gratuito à

nhamento durante um período e testam, na prática, receitas saudáveis.
1821 atendimentos

população. Com infraestrutura diferenciada para atendimento e realização de

Clínica de Psicologia
Referência no tratamento da saúde mental, a Clínica de Psicologia é
campo de estágio aos alunos do curso de Psicologia, supervisionados por professores psicólogos. Também é oportunidade para o exercício profissional de
recém-formados. A população conta com serviços de psicoterapia individual,
familiar e coletivo. Há, ainda, os grupos de atendimento aos pais e a crianças
e jovens. Recebe encaminhamentos do Conselho Tutelar, hospitais, núcleos de
Apoio Psicossocial e da própria Universidade.
374 atendimentos
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Centro de Informações sobre Medicamentos
Informar, orientar e esclarecer dúvidas referentes ao uso dos medicamentos à população em geral. Este é o objetivo do Centro de
Informações sobre Medicamentos (CIM), que contribui para a formação dos alunos de Farmácia. O serviço também se destina aos profissionais da área da saúde. Com a participação de alunos do curso de Jornalismo, mantém o Blog do CIM com notícias e artigos relacionados às
questões do uso de medicamentos.

Farmácia Popular
Localizada no Campus Vila Nova, a Farmácia Popular é um espaço diferenciado
para estágio dos alunos do curso de Farmácia. No local, a população tem assegurado o
acesso a medicamento essenciais para doenças como diabetes, hipertensão e problemas
gástricos, entre outras.

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 alunos do curso de Enfermagem. Primeira no Estado de São Paulo e segunda no Brasil,
foi criada com incentivo da instituição e do Fundo Global de Combate à Tuberculose.
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Núcleo Telessaúde UniSantos
Com o objetivo de qualificar, ampliar as resoluções e fortalecer a estratégia de Saúde da Família, a UniSantos é parceira do Núcleo São Paulo/Telessaúde
Brasil, da Faculdade de Medicina da USP. Por meio de educação permanente, por teleducação interativa, dirigidas a diversos profissionais da área da saúde, o
trabalho atende toda a Região Metropolitana da Baixada Santista.
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Estágio clínico em Enfermagem
Com uma carga horária de 960 h/a, os acadêmicos de Enfermagem, durante o estágio
supervisionado, em 2014, realizaram a educação permanente setorial de acordo com as necessidades da equipe, orientação aos pacientes e elaboraram normas, rotinas e protocolos de serviço.
Eles atuaram em hospitais, unidades básicas de saúde e prontos-socorros, nas áreas da administração, pediatria, maternidade, infectocontagiosa e psiquiatria.
30 mil pessoas atendidas

Estágios em serviço social
Apreender as dimensões das políticas públicas na interação

blica e privadas, como: secretarias de saúde e assistência social, em

com as necessidades da população, realizar plano de trabalho, inter-

prefeituras de Região Metropolitana da Baixada Santista; institutos

vir e criar instrumentos técnicos necessários ao atendimento qualifi-

de previdência; empresas; secretarias de administrações penitenciá-

cado. Estes são os objetivos do estágio supervisionado em Serviço

rias e centros de detenção; e associações de promoção e assistência

Social, que permite ao aluno a vivência prática em organizações pú-

social.

Estágios em Psicologia
Etapa inicial do exercício profissional, o estágio supervisio-

e problematizar a realidade e efetuar intervenções em escolas, abri-

nado em Psicologia é um conjunto de atividades realizadas em situ-

gos, hospitais, instituições, igrejas, Ong’s, casas de acolhimento, cen-

ações reais de vida e de trabalho, tendo por objetivo desenvolver a

tros de referência, além da própria Clínica Psicológica da UniSantos.

aprendizagem do estudante. Em 2014, 248 alunos puderam vivenciar
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Estágios das Licenciaturas
Possibilitar aos alunos dos cursos de Licenciatura a oportunidade de

conquistam um enriquecimento da formação inicial, proporcionado pela ma-

conhecer os espaços escolares de diferentes níveis e intervir na realidade, me-

turidade da vivência intra e extraescolar, e em contrapartida contribuem para

diante o desenvolvimento de ações articuladas aos conteúdos específicos do

a melhoria da qualidade de ensino, que se efetiva no uso de metodologias e

Plano de Trabalho do Professor. Estes são os objetivos do estágio supervisio-

recursos renovadores, no fortalecimento da motivação e interesse da popula-

nado dos cursos de Ciências Biológicas, Filosofia, História, Letras, Matemática,

ção alvo.

Música e Pedagogia, que permite ao aluno o ensino contextualizado, que va-

As Práticas e os Estágios dos Cursos de Licenciaturas apresentam uma

loriza o levantamento dos dados contextuais dos espaços escolares, quanto à

estrutura para atender as 480h/a de Prática (ao longo do curso) e 480h/a de

aprendizagem, recursos didáticos, acervos, gestão pedagógica e projetos.

Estágio Curricular Supervisionado.

Atuando no trabalho comunitário e de gestão escolar, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, os estagiários
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Pastoral Universitária
À disposição de alunos, funcionários e professores, a Pastoral Universitária tem como objetivo principal o desenvolvimento de
atividades litúrgico-sociais, inseridas no Projeto de Evangelização
da Igreja Católica. A Pastoral coordena a programação e execução
das atividades apostólicas, promovendo e apoiando as iniciativas de
evangelização e incremento espiritual dos membros da comunidade
universitária.

Fórum Diálogo Permanente Fé e Cultura

Com o objetivo de promover a reflexão e o diálogo entre ci-

líticos e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento partici-

ência e fé, Pró-Reitoria de Pastoral promove, anualmente, o Fórum

pam do debate que reúne a comunidade acadêmica e o público em

Diálogo Permanente Fé e Cultura. Filósofos, teólogos, cientistas, po-

geral, nos diferentes campi da instituição.

70

Campanha da
Fraternidade
O debate acerca da Fraternidade e o Tráfico Humano, tema da Campanha da Fraternidade 2014, esteve em pauta na UniSantos. Com a participação
de especialistas e de representantes da comunidade acadêmica de diferentes
segmentos, o evento teve o objetivo de identificar às várias formas de prática
deste crime e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana.

Missas nos campi
A Pastoral da Universidade realiza, semanalmente, missas nas capelas
São José e Santo Ivo, nos campi Dom Idílio José Soares e Boqueirão, respectivamente. Após as cerimônias, os estudantes que integram a Pastoral participam de grupos de oração, de reflexão e renovação da fé.
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Programa de bolsas de estudos e financiamento
A UniSantos mantém o maior e mais abrangente progra-

participa do Programa Universidade Para Todos (Prouni), com oferta

ma de Bolsas de Estudo da região. Por meio dele, a Universidade

única de bolsas de 100%. Além do programa, oferece também o Fi-

procura garantir o acesso a todos os que aspiram a uma educação

nanciamento Estudantil (Fies), como opção para assegurar o acesso

superior de qualidade, amplamente reconhecida pelo mercado de

à educação.

trabalho. Entre os diferenciais, a instituição é a única da região que

Modalidades:
•

Empresas conveniadas

•

Excelência Acadêmica

•

Retorno

•

Parfor/Capes

•

Alfabetização

•

Monitoria

•

Treinamento

•

Ciência sem Fronteiras

•

Iniciação Científica UniSantos/CNPq

•

Iniciação Tecnológica UniSantos/CNPq

•

Iniciação à Docência Pibid/Capes

•

Iniciação Científica Ensino Médio/CNPq

•

Extensão Universitária

•

Cultura

•

ONU/ACNUR

•

Cursos Simultâneos

•

Fidelização

•

Fidelização Familiar

•

Ex-aluno

•

Prosup/Capes

•

Enade para Especialização

•

Escolas Conveniadas

•

Prouni

•

Fies

•

Doutorado Sanduiche/CAPES
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Secretaria Online
Dinamizar o processo de solicitação de declarações de matrícula, de

são alguns benefícios proporcionados pelo Serviço de Secretaria Online. Uti-

quitação de débitos, entre outras, além de fornecer informações acadêmicas

lizando o número de matrícula e senha, o aluno consegue resolver questões

referentes às atividades complementares, planos de ensino, disciplinas pen-

burocráticas de maneira simples e ágil, sem a necessidade do comparecimento

dentes, notas e faltas e consultas de registros de orientações de TCC. Esses

presencial às secretarias.

PIVA
Destinado aos alunos ingressantes, o Programa de Iniciação à Vida
Acadêmica (PIVA), que é oferecido gratuitamente, tem o objetivo de rever
conteúdos aplicados no Ensino Médio, melhorar a organização dos estudos e proporcionar maior integração entre os novos alunos. Por meio
de oficinas, aulas e orientações, professores de diferentes áreas abordam
conteúdos relacionados a Matemática, Química, Física, Língua Portuguesa
e Produção Textual.

Apoio Psicopedagógico Social
Responsável pela criação de mecanismos que proporcionem uma vida

e o Programa de Iniciação à Vida Acadêmica, buscam minimizar problemas que

producente e harmoniosa à comunidade universitária, o Departamento de

interferem na vida pessoal e acadêmica dos alunos. Em 2014, 1150 universitá-

Apoio Pedagógico, Psicológico e Social oferece atendimento individualizado.

rios participaram de programas de acolhimento e atendimento.

Esse suporte e outras atividades, como oficinas de estudo e autoconhecimento

Atenção às necessidades especiais
Estimulando a inclusão social, a Universidade oferece, aos alunos de to-

e laboratórios e espaços adaptados permitem que alunos com quaisquer tipos

dos os cursos de Graduação e Pós-Graduação, instrumentos que proporcionem

de deficiência desenvolvam as atividades necessárias para um aprendizado efi-

condições de acesso à todas as plataformas de educação. Softwares específicos

caz nas diversas áreas do conhecimento.
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Representação estudantil
Promover o diálogo entre os estudantes e os dirigentes da institui-

contam com um importante canal para a comunicação com os dirigentes e

ção faz parte do papel da representação estudantil. Na UniSantos, ela está

entre si. Desenvolvidos com diferentes temáticas ao longo dos semestres, os

representada por centros e diretórios acadêmicos, atléticas e representantes

encontros de representantes buscam estimular a troca de experiências en-

de classe. As entidades encontram apoio e espaço na instituição para a rea-

tre os acadêmicos e incentivar as lideranças, oferecendo subsídios por meio

lização de eventos, atividades culturais e de lazer.

de palestras, dinâmicas e bate-papos. Os encontros são promovidos pelo

A representação acadêmica é berço de jovens promissores, futuros líderes políticos e empresariais. As lideranças estudantis da UniSantos

Departamento Psicopedagógico e Social e têm a participação de coordenadores de curso e representantes da reitoria.

Formatura Cidadã
O projeto Formatura Cidadã assegura aos concluintes dos cur-

a Universidade organiza a cerimônia com vistas a um de seus pilares

sos de graduação, e aos alunos de projetos realizados em parceria com

institucionais, que é defesa e o desenvolvimento da dignidade humana

a UniSantos, a participação em uma cerimônia de encerramento do

e o cultivo dos valores humanos para a construção de uma sociedade

curso. Considerando um momento importante da cultura educacional,

democrática renovada, mais justa e igualitária.

16ª Feira de Recrutamento
Oferecer novas oportunidades aos alunos e proporcionar um

Por meio de palestras e dinâmicas, empresas apresentam sua estrutura

processo de seleção eficaz às empresas que procuram jovens para está-

organizacional, esclarecem dúvidas, aplicam testes e recebem currículos

gios, programas de trainees e primeiro emprego. Essa é a proposta da

dos universitários.

Feira de Recrutamento, realizada anualmente dentro da Universidade.
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23 empresas e 2.000 alunos envolvidos

25ª Torneio Integração Universitária
Com o objetivo de promover a integração entre calouros e veteranos, a

vamente. Os eventos reúnem diferentes cursos. Além dos atletas, os universi-

UniSantos realiza, anualmente, o Torneio de Integração Universitária e a Copa

tários se organizam em grupos para torcer durante as partidas, o que também

Católica de Futsal, que acontecem no primeiro e segundo semestres, respecti-

incentiva a presença de familiares.

1º BIXO FEST
Festa oficial de recepção aos alunos da UniSantos, a BIXO FEST reúne calouros e veteranos, em uma celebração marcada por música, jogos,
diversão e solidariedade, com o objetivo de promover a integração entre os
universitários de diferentes cursos e semestres. Realizada no Campus Dom
Idílio José Soares, o evento contou com apresentações artísticas de músicos
da região e quadra para disputas de futebol de sabão, além de tendas climatizadas. A BIXO FEST também arrecadou mais de meia tonelada de alimentos
não perecíveis, que forma encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade
de Santos.
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2ª Católica Trends
Oportunidade para os alunos do Ensino Médio de escolas da

ratórios, tirar dúvidas com professores, além de conhecer o ambiente

Baixada Santista estabelecerem contato com as diversas áreas do co-

universitário. Por meio de oficinas, atividades práticas e exposições,

nhecimento, a Feira de Profissões Católica TRENDS proporciona aos

os jovens conhecem as particularidades de cada curso.

estudantes a possibilidade de vivenciar novas experiências em labo-

4ª Festa Julina
Mais de 150 funcionários técnico-administrativos e docentes participaram da Festa Julina 2014, evento de integração
que marca a recepção dos colaboradores após as férias coletivas de julho. Brincadeiras, salgados e doces, quadrilha e concurso do melhor traje típico fizeram parte do evento, organizado
pelo Departamento de Marketing da UniSantos.
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1.500 participantes

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.

Programa Integração Social
Para aproximar os funcionários administrativos e docentes, a UniSantos

e a cultura local, durante as viagens ocorre uma aproximação daqueles que

mantém o Programa Integração Social, que é desenvolvido por meio de pas-

convivem diariamente, em diferentes departamentos e setores.

seios, visitas e festas de confraternização. Além de conhecer locais diferentes

Ginástica Laboral
Com o intuito de evitar lesões no trabalho e melhorar a postura corporal do funcionário
técnico-administrativo, a UniSantos mantém o Programa de Ginástica Laboral. A modalidade, que
é realizada no próprio ambiente de trabalho, traz benefícios para os funcionários como a integração entre os departamentos e a sociabilidade.
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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.

cações e artigos científicos também são possibilitados graças aos
acordos.

Os convênios per-

A UniSantos mantém convênio com 30 institutos, centros de

mitem a participação em programas de intercâmbio amplos com

pesquisa e universidades em países, como: México, Costa Rica, Peru,

obtenção de créditos em cursos de graduação e nos programas de

Chile, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Reino Unido e

mestrado, doutorado e pós-doutorado. Formação de grupos de

Austrália.

pesquisa, participação em eventos científicos e produção de publi-

Programa de Professores Visitantes
Integrar à equipe da UniSantos professores e pesquisado-

te que atuem como orientadores e em atividades de extensão. Esse

res de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, para que estes

é o objetivo do Programa de Professores Visitantes, que estabelece

permaneçam na Universidade contribuindo em projetos específicos

vínculo por um período contínuo de tempo e em regime de dedi-

desenvolvidos no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas

cação integral.

(IPECI), ou em atividades de ensino, permitindo-se excepcionalmen-

Mobilidade de Docentes e Pesquisadores
Com o objetivo de incentivar a pesquisa, por meio de redes

permitem que os professores e pesquisadores desenvolvam projetos

colaborativas e grupos transnacionais, a UniSantos mantém o Pro-

de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de apresentação de

grama de Mobilidade de Docentes e Pesquisadores. As parcerias e

pesquisas em eventos científicos.

convênios mantidos com diferentes institutos e centros de pesquisa
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Programa de Mobilidade Acadêmica
Em parceria com instituições de ensino no exterior, em países como

instituição ainda recebe alunos estrangeiros, o que permite também a troca de

Portugal, Espanha, México, Peru, Alemanha, Estados Unidos, Austrália e Reino

experiências com os estudantes que estão em diferentes cursos.

Unido, entre outros, a UniSantos mantém um extenso programa de Mobilidade

Para preparar os alunos que vão para o exterior, são realizados workshops

Acadêmica. O contato com outras culturas e as pesquisas desenvolvidas per-

de preparação e integração entre todos os participantes de um determinado

mitem uma visão transnacional e o entendimento global das relações sociais. A

período.
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Programa Ciência Sem Fronteiras
A UniSantos participa do Programa Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal, desde
2012. Com apoio aos alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, além de professores pesquisadores, a instituição está representada em diferentes países. Além de incentivar a expansão
e internacionalização do conhecimento, promove encontros para que essas experiências sejam
compartilhadas nos espaços acadêmicos.

Eventos
A UniSantos mantém constante participação em congres-

rence of the Association (Estados Unidos); na Asia-Pacific Microwave

sos, conferências, jornadas e encontros internacionais, contribuindo

Conference (Japão); na Jornadas Argentinas de História de La Edu-

para a discussão de diferentes temas e apresentando resultados de

cacion (Argentina); na 15ª Conferência da Associação Internacional

projetos desenvolvidos dentro da Universidade. Representada por

para o Estudo das Migrações Forçadas (Colômbia); no XI Congresso

alunos, docentes e pesquisadores, a UniSantos esteve no I Encontro

Iberoamericano de História de La Educacion Latinoamericana (Mé-

de Internacionalização do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

xico); reuniões do Comitê da Organização das Nações Unidas para

Graduação em Direito no Brasil (Espanha); na 40th Annual Confe-

Uso Pacífico do Espaço (Aústria); entre outros eventos.

Programa de cooperação internacional com
Steinbeis University Berlin
Com o objetivo de promover intercâmbio de
discentes e docentes, auxiliando para o progresso
científico e de negócios, e implementar projetos de
pesquisa e programas de educação, a UniSantos e
a Universidade Steinbeis Berlim, escola de negócios
internacionais e empreendedorismo da Alemanha,
mantêm um programa de cooperação. Desde de
2011 a UniSantos recebe alunos do curso MBA em
Gestão Empresarial Internacional, que obtêm créditos para Mestrado na Universidade.
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