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Onde encontrar este ícone, 

 há mais informação  
on-line. Clique no título  
da matéria e acesse o  
conteúdo completo  

no portal da UniSantos

No ambiente digital, UniSantos  
mantém o compromisso com uma 

 educação de qualidade
Com infraestrutura tecnológica diferenciada, desde o 

início da pandemia de Covid-19 a UniSantos 
manteve todas as atividades acadêmicas e 
administrativas

No dia 16 de março de 2020, quando 
todas as atividades acadêmicas passaram 

a ser remotas por conta da pandemia de 
Covid-19, a UniSantos estava preparada. 
Com uma infraestrutura tecnológica moderna, 
já utilizada no apoio ao ensino presencial, o 
corpo docente manteve-se atento e empenhado às 
mudanças que exigiram uma nova interação 
para as aulas, reuniões de grupos de pesquisa, 
palestras, performances culturais, orientação 
de trabalhos científicos, entre outras. Nesta 
edição especial 2020 é possível conferir 
algumas das inúmeras iniciativas realizadas. 

Sobre as atividades 
 remotas, confira  os  

depoimentos 
de estudantes no  

Instagram e Facebook 
 da UniSantos 

Edição Especial

https://www.instagram.com/catolicadesantos/
https://www.facebook.com/catolicaunisantos
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Promotoria  
Comunitária discute 

novas ações 
Construir pontes enriquecendo relações com a 

comunidade, através de um diálogo produtivo, pro-
porcionando novos olhares e possibilidades. Esse é 
o objetivo dos encontros da Promotoria Comunitária 
de Santos, que acontecem há cinco anos, por conta 
de parceria entre a UniSantos e o Ministério Público 
do Estado. Por conta da pandemia de Covid-19, no 
dia 24 de setembro, as reuniões foram retomadas 
de forma remota.

Para aproximar ainda mais os laços com a co-
munidade, diante esse cenário, foi discutido a pos-
sibilidade de uma aproximação com os Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras) municipal. 
“Sugiro como uma atividade extra da promotoria co-
munitária, substituir as visitas à comunidade e mar-
car uma reunião online com os Cras, expondo que a 
promotoria comunitária pretende estreitar vínculos”, 
ressaltou um dos coordenadores da Promotoria, o 
promotor de justiça Carlos Alberto Carmello Júnior, 
que também é docente na UniSantos.

Reuniões foram retomadas de forma remota

Universidade participa da elaboração  
de propostas a candidatos a prefeito
Visando incentivar a criação de políticas 

públicas para o desenvolvimento em di- 
ferentes áreas no município de Santos, o Con-
selho de Desenvolvimento Econômico de San-
tos (Condesan) apresentou a pré-candidatos e 
candidatos a prefeito, no dia 11 de setembro, 
um relatório com propostas que auxiliem a 
traçar metas e criar ações estratégicas com foco 
no desenvolvimento. Integrante do Conselho, a 
UniSantos foi representada na reunião pelo re-
itor, professor mestre Marcos Medina Leite, que 
destacou a importância da sociedade civil orga-
nizada se manifestar de maneira estruturada.

Criado em dezembro de 2019, o Condesan 
também possui representantes da Associação 
Comercial de Santos (ACS), da Associação Em-

presários Construção Civil da Baixada Santista 
(Assecob), do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira (SinHoRes), além de empresários, lí-

deres comunitários e representantes de 
universidades, da Prefeitura e do 
setor produtivo.

UniSantos firma convênio para formar 
lideranças em mediação em Cubatão 

A UniSantos e a Prefeitura Municipal de Cubatão formalizaram 
convênio para que os representantes das comunidades no mu-
nicípio participem das mediações de conflitos que possam surgir 
durante os processos de regularização fundiária, que envolvem con-
cessão de títulos de propriedades e de escrituras aos moradores. 
Projeto pioneiro, a Universidade será responsável pela formação 
técnica para que as lideranças possam atuar em câmaras 
de mediação. O trabalho terá início no bolsão 8, núcleo 
onde a regularização fundiária está em fase adiantada. 
A parceria foi formalizada em 16 de dezembro de 2019.

Reitor apresenta estudo na ACS

Professor Marcos Medina, 
reitor da UNISANTOS, e o 
prefeito Ademario Oliveira 

Cooperação com  a Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de SP 

Como parte da programação da 67ª Semana Jurídica 
da Faculdade de Direito e na data em que a UniSantos 
comemorou 69 anos de criação (28 de agosto), a institu-

ição e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do 
Governo do Estado de São Paulo, celebraram Protocolo e Intenções para 
o desenvolvimento de cooperação técnica em gestão e gerenciamento 
de resíduos sólidos. Com isso, a Universidade protagoniza mais um tra-
balho importante para implantação de políticas de resíduos sólidos por 
meio atividades técnicas e educativas que envolvem cursos, estudos, di-
agnósticos, programas de capacitação e educação ambiental, com vistas 
à melhoria da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no Estado de 
São Paulo.

Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o engenheiro Marcos Ro-
drigues Penido ressaltou a importância da parceria com a UniSantos e 
exaltou o trabalho que a Universidade vem realizando ao longo dos anos. 

Lembrou o grande desafio na gestão frente à questão dos resíduos sóli-
dos, mas considera que com o conhecimento que a UniSantos possui o 
Governo fará frente ao desafio com exatidão. Já o reitor da UniSantos, o 
professor mestre Marcos Medina Leite, agradeceu a confiança e lembrou 
que essa é uma temática muito importante para a Universidade.

Cerimônia foi realizada por videoconferência

INFORMATIVO UNISANTOS é o veículo de divulgação da Universidade Católica de Santos, publicado sob responsabilidade da Pró-Reitoria Administrativa e produzido pelo Departamento de Imprensa. 
Entidade filiada à Associação Brasileira da Universidades Comunitárias - ABRUC. Jornalista responsável: Professor mestre Robnaldo Salgado MTb 21.933. Editores, textos e fotos: Robnaldo Salgado 
MTb 21.933, Alberto Ferreira MTb 50.574 e Danilo Nogueira MTb 81.932 Colaboradora: Daiene Dias Estagiários Departamento de Imprensa:  Isabela Weiss, Gabriel Baltieri e Natã Cajaíba Estagiários 
Agência de Jornalismo: Thiago Apolinário, Wânia Gomes e Ricardo Pilotto Editoração/Diagramação: Alberto Ferreira MTb 50.574 Redação: Avenida Conselheiro Nébias, 300 - Vila Mathias - Santos/
SP - Tel.: (13) 3228-1239. Impressão: Edição Digital Internet: www.unisantos.br E-mail: imprensa@unisantos.br

https://www.unisantos.br/portal/noticias/cooperacao-unisantos-e-secretaria-de-infraestrutura-e-meio-ambiente-do-estado-de-sao-paulo-assinam-convenio-para-gestao-de-residuos-solidos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/desenvolvimento-junto-ao-condesan-unisantos-apresenta-propostas-a-candidatos-a-prefeito-de-santos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/convenio-unisantos-ira-formar-liderancas-em-cubatao-para-atuar-em-camaras-de-mediacao/
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Em Simpósio de Imunização, pesquisadores da  
UniSantos lançam o Observatório das Vacinas
Disponível pelo www.observatoriodasvacinas.com.br, o Observatório 

das Vacinas, lançado durante o I Simpósio de Imunização: Desafios e 
Inovação, nos dias 7 e 8 de outubro, apresenta o mapeamento sobre a 
cobertura vacinal  nos  5.570  municípios do País, sendo o maior banco 
de dados desenvolvido no Brasil. O trabalho, coordenado por pesquisa-
dores da UniSantos, foi desenvolvido com financiamento da Fundação 
Bill & Melinda Gates Foundation e CNPq / Ministério da Saúde, e tem 
parceria da Universidade Estadual da Paraíba (UEB) e da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR).

Segundo os pesquisadores, o Observatório das Vacinas inova ao uti-
lizar a metodologia da análise espacial na área da saúde. A ferramenta 
permite analisar dados de vacinação em todo território nacional, cata-
logados em:  vacinas, municípios e período de campanha. Com ela é 
possível verificar qual o nível de proteção contra doenças em regiões 
específicas do Brasil.  Um mapa ilustrado no site permite que os inter-
nautas explorem as regiões do País desejadas. O objetivo do projeto 
é disponibilizar acesso à informação para população e seus gestores, 
fazendo com que decisões na área da saúde sejam tomadas de forma 
rápida e com embasamento científico.

Coordenadoras do projeto, as professoras doutoras Carolina Luísa 
Alves Barbieri e Lourdes Conceição Martins destacam que o Obser-
vatório das Vacinas é uma nova forma de fazer ciência colaborativa, 
com a participação de profissionais de diversas áreas de conhecimento. 
Elas ainda acrescentam que o lançamento do site é uma conquista para 
saúde brasileira. 

Mapa ilustrado  
permite que  

visitantes explor-
em por regiões

Primeiro da região, o curso de 
Farmácia da UniSantos comemo-

rou a nota máxima do ENADE 2019. 
Com o conceito 5, ele não apenas ocupa o 1º 
lugar na região como também está em 1º lugar 
no Estado de São Paulo, entre as instituições 
particulares, sendo que apenas uma pública 
também atingiu esse conceito. Entre 431 cursos 

Curso de Farmácia conquista conceito 
máximo no ENADE e é 1º no Estado

do Brasil que participaram do exame, apenas 
28 obtiveram o conceito 5. Assim, o curso da 
UniSantos figura entre os 6,5% que obtiveram a 
nota máxima no País.

Coordenadora do curso, a professora doutora 
Marlene Rosimar da Silva Vieira ressalta que o 
resultado é fruto de um trabalho permanente de 
um corpo docente altamente qualificado e ex-

tremamente envolvido com 
a instituição. Destaca tam-
bém um grande diferencial 
que é o espaço que os estudantes en-
contram na UniSantos para o desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa, desde o início do 
curso. “Nossos estudantes têm vocação para a 
pesquisa e na UniSantos eles encontram todas 
as condições, com uma infraestrutura laborato-
rial diferenciada e docentes-pesquisadores que 
incentivam e orientam conforme o interesse de 
cada um”, explica.

CURSOS - Também tiveram destaque os 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enge- 
nharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia 
de Produção e Nutrição, que obtiveram conceito 
bom, com a nota 3.Infraestrutura laboratorial é um dos diferenciais do curso de Farmácia da UniSantos

A capa e a formatação em página dupla da edição 
completa do último Jornal Entrevista de 2020, lança-
do em dezembro, retratam o quão especial foi a publi-
cação. No ano em que o Jornal Laboratorial do Curso 
de Jornalismo da UniSantos completou 50 anos de 
trajetória, os estudantes do 8º semestre do curso de 
Jornalismo enfrentaram a responsabilidade de mostrar 
a importância desse veículo que formou milhares de 
profissionais, mesmo diante de um cenário repleto de 
novos desafios e adaptações impostas pela pandemia 
de Covid-19.

As primeiras páginas desta edição retrataram esta 

Jornalismo celebra 50 anos do 
 Jornal Entrevista com edição especial

jornada, seja no texto do editorial, que acom-
panha a foto de cada estudante que participou do pro-
jeto em 2020, seja na reflexão do chanceler da Uni-
Santos, o bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio 
Scaramussa. Por ocasião dos 50 anos do Jornal En-
trevista, ele faz uma reflexão sobre o papel da edu-
cação católica diante dos desafios do tempo presente.

Todo material foi produzido pelos estudantes, 
sob orientação e supervisão dos professores  
mestres Marcelo Luciano Martins Di Renzo, Tereza 
Cristina Tesser (textos); e do professor doutor José 
Reis Filho (diagramação).

Edição especial foi diagramada 
totalmente em páginas duplas

https://www.unisantos.br/portal/noticias/saude-em-simposio-de-imunizacao-pesquisadores-da-unisantos-lancam-o-observatorio-das-vacinas-o-maior-banco-de-dados-sobre-a-cobertura-vacinal-do-pais-na-regiao-numeros-estao-abaixo-da-me/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/excelencia-curso-de-farmacia-da-unisantos-tem-a-nota-maxima-do-enade-na-regiao-e-no-estado-de-sao-paulo/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-estudantes-do-curso-de-jornalismo-celebram-50-anos-do-jornal-laboratorial-entrevista-com-edicao-especial/
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Entusiastas da cultura e da  
educação, a estudante do curso 
de Filosofia e egressa da Facul-
dade de Direito da UniSantos, Ma-
ria Carollyna Gagliardo Victor, e o 
egresso do curso de Jornalismo da 
UniSantos, Lincoln Spada da Silva, integram a 
equipe de produção do livro ‘Cantorias dos Povos 
de Guaiaó’. A obra, que reúne contos e lendas 
míticas que formam o repertório popular de São 
Vicente, foi lançada no dia 21 de novembro, no 
Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente.

EXPERIÊNCIA - Para Maria Carollyna, que 
atua na área da educação por meio do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) da UniSantos, projeto em parceria com o 
Governo Federal, que visa inserir estudantes dos 

Estudante de Filosofia e egresso de Jornalismo 
 integram equipe de produção de livro

Pratas da Casa

Concorrendo com 103 candidatos de 
diversas partes do mundo, a egressa 
do curso de Administração da UniSan-
tos, Gabriela Ferreira Guimarães, foi 
aprovada em primeiro lugar no Programa 
de Mestrado em Marketing e Investigações 
de Mercado, da Faculdade de Economia, da 
Universidade de Valência, na Espanha.

Formada na turma de 2019, a estudante 
passou por uma seleção em que foram anal-
isados o seu currículo e todas as suas notas 
adquiridas durante a graduação. Atingindo a 
maior pontuação entre os 21 selecionados, 
ela irá cursar durante um ano uma série de 
60 créditos, em Valência.

Recém-formada em Administração é aprovada 
 em 1º lugar para Mestrado na Espanha  

Gabriela já esteve na Espanha em intercâmbio

DIFERENCIAIS - Vencedora do processo 
seletivo do Programa Top España Santander 
Universidades de 2018, Gabriela representou 

a UniSantos duran-
te três semanas na 
Universidade de Sa- 
lamanca. “Esse in-
tercâmbio contribuiu 
para a minha escolha, 
porque fez com que eu 
gostasse mais da Espanha 
e aprimorasse o meu conhecimen-
to no idioma”, disse. Também pelo programa 
de mobilidade, em 2016, ela permaneceu 
por seis meses na Universidade de Coimbra, 
em Portugal. Além do intercâmbio, Gabriela 
também participou do Programa de Iniciação 
Científica da Universidade.

cursos de Licenciatura no cotidiano de escolas 
da rede pública, a experiência vivida na Univer-
sidade contribuiu significativamente na produção 
da obra. Formado em 2012, Lincoln participou do 
processo de pesquisa e foi o responsável pelo 

projeto gráfico da publicação.
LIVRO - A obra infanto-juvenil foi selecionada e 

produzida com recursos do edital de fomento do 
Programa de Ação Cultural (ProAC) Municípios 
2019, do Governo de São Paulo.

Ilustração Lenda 
dos Sinos, de 
Marcelo Padron

Lincoln Spada 
e  Maria Carollyna 

Gagliardo

O exemplo e incentivo de docentes, o desejo 
de empreender e a experiência do trabalho na 
direção da Associação Atlética Acadêmica Ale- 
xandre de Gusmão (A.A.A.A.G.)  estimularam os 

egressos da Faculdade de Direito da UniSan-
tos,  Guilherme Alves dos Santos Craveiro, 
Filipe Higa Marques Luiz e Fernanda Pires 
dos Santos, a se associar e abrir um es-

critório de advocacia em Santos.
 “Sempre foi um sonho empreender, criar em-

pregos e oferecer serviços inovadores, dife- 
renciados e estratégicos ao mercado”, explica 
Filipe Higa. A somatória desse desejo com a 
experiência bem-sucedida na parceria com os 
colegas da turma de 2017, tanto em sala de aula 
quanto na direção da Atlética, período inclusive 
que conquistaram uma edição dos Jogos Uni-
versitários de Direito (JUD), originou a criação, 
em julho deste ano, do CHP – Advocacia e Con-
sultoria Jurídica.

Motivados por exemplo de  
docentes, advogados empreendem

Filipe Higa, Fernada Pires e Guilherme Craveiro

https://www.unisantos.br/portal/noticias/excelencia-recem-formada-em-administracao-e-aprovada-em-primeiro-lugar-no-programa-de-mestrado-em-marketing-e-investigacoes-de-mercado-da-universidade-de-valencia-na-espanha/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/cultura-estudante-de-filosofia-e-egresso-de-jornalismo-integram-equipe-de-producao-de-obra-sobre-lendas-de-sao-vicente/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/empreendedorismo-motivados-pelo-exemplo-de-docentes-e-pela-parceria-bem-sucedida-no-periodo-universitario-egressos-da-faculdade-de-direito-se-associam-e-inauguram-escritorio/
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Formado pelo curso de Farmácia da Uni-
Santos, João Gabriel Gouvêia da Silva foi 
aprovado em primeiro lugar no Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Vegetal (PGBV) 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Concorrendo com outros candidatos 
de diferentes regiões do Brasil, ele obteve a 
nota mais alta, 9,6.

Com um processo de seleção rigoroso, o 
egresso da UniSantos teve seu currículo ana- 
lisado e apresentou o seu projeto de pesqui-
sa que busca estudar as espécies da família 
Piperaceae e Passifloraceae.  Na visão de 

1º lugar em Mestrado da UERJ

Formada pelo curso de Farmácia da Uni-
Santos, Tatiana Victoni foi aprovada para o 

cargo de docente da 
Universidade de Lyon, 
na França. Concorren-
do com outros cinco 
franceses, a brasileira 
obteve o melhor desem-

Professora pesquisadora na França

Formada pelo curso de 
Farmácia da UniSantos, Va-

nessa Sant Ana Cordeiro foi destaque no con-
curso para farmacêutico, da Prefeitura Mu-
nicipal de Santos, obtendo a maior nota (80 
pontos) em conhecimentos específicos e su-
perando os 463 candidatos. Na classificação 
final, divulgada em agosto, ela ficou com a 

Maior nota em concurso 
 da Prefeitura de Santos

segunda colocação. 
O primeiro lugar ficou 
com a egressa do curso 
de especialização em 
Farmácia Clínica e Pres-
crição Farmacêutica da 
UniSantos, Ana Virgínia 
Pinheiro Tabarelli, por 
conta da prova de títulos.

Vanessa ingressou na 
UniSantos por meio do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni). Em 2014 desen-
volveu o trabalho “Revisão Sistemática sobre 
o uso do Ácido Hialurônico no Tratamento 
da Arteoartrite “, sob a orientação do pro-
fessor doutor Luiz Alberto Amador Perei-
ra, e em 2016, por meio do Programa de 
Iniciação Científica da Universidade, ela 
elaborou a pesquisa “Estudo do Perfil Micro-
biológico do Transporte Coletivo da cidade 
de Santos”, sob a orientação da professora 
mestre Silvana Rocha.

A base em que fui 
preparada pela UniSantos  
contribuiu muito, dando 

suporte para que eu  
atingisse a maior nota 

 em conhecimento específico 
e a aprovação 

 
Vanessa Cordeiro

“
”

Vanessa Cordeiro

penho nas fases de seleção, se tornando 
a única que atingiu o posto de professora 
pesquisadora.

Doutora em Farmacologia pela Universi-
dade de Renné I, na França, Tatiana destacou 
a contribuição da Universidade. “A UniSantos 
me proporcionou uma base sólida de farma-
cologia, tanto na graduação quanto no curso 
de especialização dessa área. Esses 
ensinamentos foram extremamente 
importantes”, comenta.

Tatiana Victoni

João Gabriel, o curso 
de Farmácia teve uma 
grande contribuição não 
só na sua aprovação 
como na sua formação 
integral. “O curso possui 
um planejamento muito 
bom em que os profes-
sores se disponibilizam 
para auxiliar no seu obje-
tivo de carreira, além de oferecer programas 
de pesquisas, extensão e eventos que foram 
imprescindíveis”, destaca.

João Gabriel

Farmácia

Pratas da Casa

Mais um egresso da Fa- 
culdade de Direito da Uni-
versidade Católica de San-
tos assume um importante 
cargo no Poder Judiciário. 
Formado pela Faculdade 
de Direito da UniSantos, na 
turma de 1984, Octavio Au-
gusto De Nigris Boccalini, 
desembargador do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais, tomou posse, 
no dia 22 de junho, como membro substituto do 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, na 

classe de desembargador.
CURRÍCULO – Eleito para compor o TRE 

em sessão do Tribunal de Justiça, Octavio 
Augusto De Nigris Boccalini integra a ma- 

gistratura mineira desde 1993. Já atuou nas co-
marcas de Silvianópolis, Espinosa, Monte Azul, 
João Pinheiro, Pouso Alegre, São Gonçalo do 
Sapucaí, Itajubá e Belo Horizonte. Em 2014, 

foi promovido a desembargador no 
TJMG. O desembargador já integrou 

a Justiça Eleitoral mineira em 
outras oportunidades.

Formado em  
Direito assume 

mandato no TRE 

Referência na formação, 
a Faculdade de Direito da 
UniSantos conta com mais 
um egresso em destaque no 
Poder Executivo Federal. O 
desembargador aposentado 
e professor colaborador do 
Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direito, o pro-
fessor doutor Vladimir Pas-
sos de Freitas assumiu, no dia 14 de fevereiro, 
o cargo de Secretário Nacional de Justiça, do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Formado pela Casa Amarela, o ex-presidente 
do Tribunal Regional Federal da 4º região tem 26 
anos de carreira como juiz federal, sem contar o 
período em que atuou como promotor de justiça 
nos estados de São Paulo e Paraná. Ele foi o pri-
meiro latino-americano a presidir a “International 
Association for Courts Administration – IACA”.

Novo  
Secretário  

Nacional de Justiça

Octavio Boccalini

Vladimir Passos

https://www.unisantos.br/portal/noticias/aprovacao-egressa-do-curso-de-farmacia-e-aprovada-com-a-maior-nota-em-concurso-da-prefeitura-de-santos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/destaque-egresso-da-faculdade-de-direito-assume-mandato-na-corte-do-tribunal-regional-eleitoral-de-minas-gerais/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/prata-da-casa-egressa-de-farmacia-e-aprovada-como-professora-pesquisadora-da-universidade-de-lyon-na-franca/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/destaque-egresso-da-faculdade-de-direito-e-o-novo-secretario-nacional-da-justica-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/prata-da-casa-egresso-de-farmacia-e-aprovado-em-primeiro-lugar-em-mestrado-da-universidade-estadual-do-rio-de-janeiro/
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Egressa do curso de Música da Uni-
Santos, Bruna Marinho apresentou o seu 
projeto de educação musical com sinos 
durante o 1º Encontro Internacional de Ed-
ucação Musical, 3º Encontro Interin-
stitucional de Educação Musical e 
9º Seminário dos Grupos de Pesqui-
sa, da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul, entre os dias 29 e 30 
de agosto. O método de educação mu-
sical com sinos foi trazido por ela depois 

Egressa de Música apresenta  
projeto em evento internacional

Pratas da Casa

de uma experiência na instituição Lebanon 
Valley College, em Annville, nos Estados 
Unidos.

Ao lado do professor doutor Antonio Edu-
ardo dos Santos (piano), que foi o seu ori-
entador de Trabalho de Conclusão de Cur-
so (TCC) e integrou a comissão científica 

do evento, Bruna mostrou como aprimo-
rou a sua performance com sinos e 

todo conhecimento adquirido. 
Por meio de vídeo, que integ-
ra as apresentações artísti-

cas do encontro internacional, 
a dupla, que já desenvolveu 
outros projetos, buscou opor-
tunizar reflexões em torno da 
educação musical no Brasil e 
no mundo.

Com a participação de 
pesquisadores de diversos 
países, como Alemanha, Chile, 
Costa Rica, Espanha, Estados 
Unidos, França e México, além 
do Brasil, os eventos tiveram o 
apoio da UniSantos.

Bruna e Antonio Eduardo durante a gravação

Estudante do 10º semestre do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo da UniSantos, Letícia 
Passarelli Verde participou, no dia 15 de agos-
to, da abertura da exposição virtual promovida 
pela Pinacoteca Benedicto Calixto, em home-
nagem aos 33 anos da Associação Brasileira 
de Aquarelas. Ela apresentou 10 aquarelas do 
seu projeto “Postais Culturais”, que foi aprova-
do, com a maior nota, pelo Programa de Ação 
Cultural do Governo do Estado de São Paulo 
(ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

As criações de Letícia Passarelli retratam  
igrejas, museus e outros equipamentos do 
Centro de Santos. Com experiência adquirida 
no Programa de Educação Científica para Gra- 
duação da UniSantos,  a futura arquiteta contou 
com a parceria da artista plástica Miriam Alvin. 
As obras da exposição virtual estão disponíveis 
no facebook da Pinacoteca Benedicto Calixto.

Estudante de  
Arquitetura expõe 

na Pinacoteca

Letícia preparou a exposição na Pinacoteca

“É uma obra para quem quer mergulhar 
em uma jornada de inspiração ao acom-
panhar a minha história de vida”. Assim a 
jornalista Soraya Benevides, egressa do 
curso de Jornalismo da UniSantos, define ‘A 
Casa de Chá’, livro lançado no Brasil e em 
Portugal, em abril. Atualmente morando no 
Canadá, a autora explicou que sua primeira 
publicação narra a procura por respostas e 
um caminho para a felicidade. “A princípio 
não achei que iria publicar um livro, mas a 
ideia foi crescendo. Eu estava perdida, sem 
saber o que fazer para reencontrar o meu 
caminho da felicidade”, comentou.

MEMÓRIAS - Formada na turma de 1988, 
Soraya trabalhou em grandes jornais e as-
sessorias, inclusive tendo empreendido 
com sucesso em sua própria agência de 

Jornalista lança obra  
sobre superação

Formado pela Faculdade 
de Direito da UniSantos, o 
desembargador Waldir Se-
bastião de Nuevo Campos 
Júnior assumiu a presidên-
cia do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-
SP) no biênio 2020/2021, no 
dia 18 de janeiro de 2020. 
Juiz de Direito desde 1983, Nuevo Campos Júnior 
atuou como juiz titular do Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo e foi vice-presidente do TRE-SP.

Presidente do  
Tribunal Regional 

Eleitoral

Waldir Campos

comunicação. Das lembranças do período 
universitário, a jornalista destaca os mo-
mentos compartilhados com os amigos de 
turma e as experiências vividas nos projetos 
laboratoriais. “Todos os professores foram 
muito importantes 
no conhecimento 
necessário para 
iniciar uma carreira 
na área de comuni-
cação”, relembra.

Soraya  
Benevides

https://www.unisantos.br/portal/noticias/inovacao-projeto-de-educacao-musical-com-sinos-de-egressa-do-curso-de-musica-sera-apresentado-em-evento-internacional/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/aquarelas-estudante-de-arquitetura-e-urbanismo-apresenta-suas-obras-em-exposicao-virtual-na-pinacoteca-benedicto-calixto/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/prata-da-casa-em-livro-de-estreia-egressa-do-curso-de-jornalismo-da-unisantos-lanca-obra-sobre-superacao/
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Pratas da Casa

Frutos de Trabalhos de Conclusão de Curso, 
dois estudos de egressas do curso de Nutrição 
da UniSantos foram aprovados pela comissão 
científica do XXVI Congresso Brasileiro de Nu-
trição (CONBRAN 2020). Com o tema central 
“Comensalidade e sociedade: o encontro com 
a cultura, a ciência e a comida”, o evento teve 
como objetivo promover reflexões sobre alimen-
tação adequada e saudável como um direito 
para todos. A aprovação dos trabalhos foi noti-
ficada em outubro e o evento, realizado em for-

Egressas de Nutrição têm trabalhos aprovados em congresso 

mato digital, foi entre 19 a 22 de janeiro de 2021.
Graduada em 2019, Mariana Anastácio An-

tunes é autora do trabalho “Avaliação de Quali-

Mariana  
Antunes e  
Fabiana
Veloso

Avaliados por uma comissão julga-
dora, pesquisas de estudantes que 
integram o Programa de Educação 
Científica da UniSantos foram pre-
miadas, no dia 27 de novembro, 

durante a solenidade de encerramen-
to da XV Jornada de Iniciação Científica e Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico.  Vencendo os de-

safios impostos pela pandemia 
de covid-19, o evento, entre os 
dias 24 e 26, contou com a apre-
sentação de 83 pesquisas desen-
volvidas ao longo do ano.

Trabalhos são reconhecidos na XV Jornada de Iniciação 
Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico

Promovido pelo Instituto de Pesquisas Científicas 
e Tecnológicas (Ipeci), o evento premiou os três 
melhores trabalhos das seguintes áreas de conhe-
cimento: Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências Exatas, 
Engenharias e Arquitetura.  Também foram reconhe-
cidos mais seis trabalhos pela excelência. 

HOMENAGEM - Durante a premiação, o 
ex-diretor do Instituto de Pesqui-
sas Ciências e Tecnológicas 
(Ipeci), o professor doutor 
Sérgio Olavo Pinto da Costa, 
foi homenageado virtual-
mente pelos seus 51 anos 
de atuação no campo 
da pesquisa científica, e 
pelos seus 90 anos de 
idade.

dade Nutricional e Higiênico Sanitária de uma 
Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar 
Pública”. Recém-formada, Fabiana Veloso 
dos Santos apresentou o trabalho “Desen-
volvimento de Empada Integral com Ingredi-
entes Funcionais”.  As produções científicas 
têm a coautoria das professoras doutoras 
Renata Doratioto Albano e Bárbara Grassi 
Prado. Os Trabalhos de Conclusão de Cur-
so foram orientados pela professora doutora 
Rosângela Bampa Schattan.

“A realização da Mostra de Educação deste 
ano é uma vitória da Universidade Católica 
de Santos, do Programa de Educação, dos 

Pesquisa em Educação e Processos de Inclusão é 
 tema da XV Mostra de Pesquisa em Educação

professores e organizadores da mostra, que 
com tanto carinho e empenho trabalharam ardu-
amente para que aqui estivéssemos neste mo-
mento. Um momento mágico”. Assim, a coorde-
nadora do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação, professora doutora Irene 
Jeanete Lemos Gilberto, resumiu o entusiasmo 
pela promoção da XV Mostra de Pesquisa em 
Educação, entre os dias 17 e 19 de novembro. 
Com o tema central “Pesquisa em Educação e 
Processos de Inclusão”, o evento, de forma re-
mota, reuniu palestras, debates, mesa redonda 
e apresentação de trabalhos. 

“A Ética da Libertação e os Processos de 

Inclusão na Educação” foi o tema da con-
ferência de abertura, com a diretora da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa – Anped Norte, professora doutora 
Ivanilde Apoluceno de Oliveira.   A partir de 
uma análise das possibilidades de proces-
sos de inclusão na Educação, trazendo à 
luz a Ética da Libertação de Enrique Dussel, 
em diálogo com a pedagogia libertadora de 
Paulo Freire, ela falou sobre os desafios dos 
processos de inclusão na educação e a re-
alidade de uma sociedade excludente, com 
inúmeras situações de desrespeito à vida, 
aos direitos humanos e ao meio ambiente. 

Pesquisa de Bruno Perlamagna  
foi uma das premiadas

Ex-diretor do Ipeci,  
professor  Sérgio Olavo  
foi homenageado

https://www.unisantos.br/portal/noticias/pesquisa-egressas-do-curso-de-nutricao-tem-trabalhos-aprovados-em-congresso-brasileiro-de-nutricao/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/ciencia-ipeci-premia-projetos-de-pesquisa-de-estudantes-que-integram-os-programas-de-iniciacao-cientifica-e-de-iniciacao-tecnologica/
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TCCs de Arquitetura entre os 
melhores do Arch Daily

Dois projetos desenvolvidos por estudantes 
do curso de Arquitetura e Urbanismo foram 
selecionados entre os 40 melhores Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCCs) de estudantes 
do Brasil, Portugal e Moçambique. Entre 427 
propostas de estudantes de países lusófonos, 
os trabalhos “Margens Opostas: aproximação 
entre Santos e Guarujá” e “Intervenção na 
Ilha Diana: Fortalecimento da cultura caiçara”, 
desenvolvidos por Giulianna Furini e Rafael 
Silva Pauliquevis, respectivamente, foram es-
colhidos pela equipe de curadoria do Arch Dai-
ly, maior portal mundial do segmento. Além de 
aspectos gráficos da apresentação, a avaliação 
selecionou propostas cuja temática foi consi- 
derada instigante e oportuna a um trabalho de 
conclusão de curso.

PROJETOS - O 
TCC da estudante 
Giulianna Furini, 
orientado pelo pro-
fessor doutor José Maria de 
Macedo Filho, faz uma leitura 
das diversas atmosferas presentes nas mar-
gens do canal do Porto de Santos, conceituan-
do o território como um todo para compreender 
questões sociais e físicas estabelecidas en-
tre os municípios de Santos e Guarujá. Já a 
proposta desenvolvida por Rafael Pauliquevis, 
orientada pelo professor mestre Apoena Amaral 
e Almeida, inicia com uma investigação da cul-
tura caiçara na Ilha Diana, fazendo uma análise 
territorial de seus costumes e tradições, visando 
compreender suas necessidades locais.

O embasamento da  
minha formação  

acadêmica está relacionado 
com aulas incríveis de grandes 

professores, e que gerou, de 
fato, grande influência para 
amadurecer e desenvolver 

o meu projeto 

Rafael Pauliquevis

Projetos de Giulianna e Rafael  propõem  
intervenções no canal do Porto e na Ilha Diana

“
”

Encontro da CF 2020 
desperta docentes 
para a solidariedade

Docentes e  
dirigentes  
durante a  
acolhida do  
Encontro de  
Formação

Com relatos de experiências voltados ao cuidado com o 
próximo, representantes de entidades sociais e de serviços 
públicos contribuíram para a reflexão sobre o significado 
da vida, durante o Encontro de Formação da Campanha da 
Fraternidade (CF 2020), no dia 15 de fevereiro. Com a par-

ticipação de aproximadamente 150 docentes e dirigentes das es-
colas que integram a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil – 
ANEC Baixada Santista, pelo quarto ano consecutivo a iniciativa estimulou o 
comprometimento e o fortalecimento da cultura do encontro da fraternidade.

Divididos em grupos, de acordo com o nível de ensino, os participantes 
puderam conhecer o trabalho das seguintes entidades: Fraternidade 
Toca de Assis, da Congregação das Irmãs Missionárias da Caridade, da 
Associação Promocional Irmã Maria Dolores (VIP), do Centro de Valo-
rização da Vida (CVV), da Casa de Apoio e Solidariedade aos Pacientes 

de AIDS (CECASA), de lideranças indígenas, da Defensoria Pública de 
Santos, da Pastoral da Criança e da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da 
UniSantos. Elas sintetizaram o sentido da CF2020 que teve como tema 
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e lema “Viu, sentiu compai- 
xão e cuidou dele (Lc 10, 33-34)”. 

INDIFERENÇA - Responsável pelo curso de Teologia para 
Leigos, do Instituto São José de Anchieta da UniSantos, o pro-
fessor mestre Francisco Emílio Suriam sensibilizou os parti- 
cipantes para a compreensão da mensagem da CF 2020.  “Temos que 
lembrar que fomos feitos e criados para essa grande aliança, para que 
todos tenham vida em plenitude. E essa grande aliança nos diz que te-
mos que fazer a partilha. Temos que ter solidariedade. O objetivo ge- 
ral da Campanha da Fraternidade é conscientizar. Esse é o trabalho que 
temos que fazer em nossas escolas”, destacou.

UniSantos  
premia melhores 
TCCs das ETECs 

da região 
Fruto de parceria entre a UniSantos e as 

ETEC de Peruíbe, Adolpho Berezin, Praia 
Grande, Doutora Ruth Cardoso, Cubatão 
e Aristóteles Ferreira, a Universidade 
premiou nos dias 7, 9, 10, 11, 14 e 15 de 
dezembro, respectivamente, os melhores 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 
das instituições de ensino técnico-cientí- 
fico. Os vencedores do Programa de 
Reconhecimento de Excelência em TCC 
foram premiados com bolsas de estudo 
integrais para qualquer curso da Univer-

sidade Católica de Santos.
Estudantes das escolas convenia-

das com a UniSantos, por meio do 
Programa de Educação Científica para 

o Ensino Médio e Técnico, coordenado 
pelo Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas (Ipeci), os finalistas de cada 
escola apresentaram de forma remota 
as suas propostas para um júri formado 
por docentes e 
pesquisadores 
da UniSantos. 

Jogo sobre 
Santos foi  

um dos  
vencedores

https://www.unisantos.br/portal/noticias/anec-encontro-de-formacao-da-cf-2020-desperta-docentes-das-escolas-catolicas-para-a-solidariedade-partilha-em-sala-de-aula-e-acoes-na-comunidade/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/destaque-tccs-de-estudantes-de-arquitetura-e-urbanismo-da-unisantos-sao-selecionados-entre-os-40-melhores-em-chamamento-internacional-que-recebeu-mais-de-420-projetos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/reconhecimento-unisantos-premia-os-melhores-tccs-das-etecs-de-peruibe-adolpho-berezin-praia-grande-ruth-cardoso-cubatao-e-aristoteles-ferreira-estudantes-dos-trabalhos-vencedores-sao-co/
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O curso de Ar-
quitetura e Urbanis-

mo da UniSantos foi 
destaque mais uma 

vez no concurso Opera 
Prima. Na 29ª edição, a 

UniSantos é a única instituição com 
dois projetos entre os cinco finalistas 
da região São Paulo. As instituições 

brasileiras de ensino de arquitetura indicaram 
610 projetos de graduação, concluídos em 2017 
e 2018, dos quais 516 foram inscritos e partici-
param dos julgamentos regionais. 

Orientados pelo professor mestre José Maria 
Macedo Filho, concorreram ao prêmio Matheus 
Duarte Pardal, com o projeto “Metabolismo 
Caiçara: operação urbana em Peruíbe”, e Ma-
noel Ricardo dos Santos Júnior, com o projeto 

 Arquitetura é a única do Estado com  
dois finalistas do Ópera Prima 

“Entre Cidades: Transposição dos morros de 
Santos”. 

PROJETOS - O projeto elaborado por Matheus 
Pardal é uma operação urbana na cidade de 
Peruíbe, no litoral sul do Estado de São Pau-
lo. A proposta interpreta o Rio Preto como eixo 
indutor do binário infraestrutura-paisagem. Já 

a proposta de Manoel Ricardo Santos aponta o 
sistema de teleférico como a opção mais viável 
para os problemas e necessidades de mobili-
dade urbana. Além da transposição dos morros, 
o trabalho prevê criação de espaços públicos 
e de lazer para os habitantes que residem nos 
morros de Santos.

Propostas foram de operação urbana em Peruíbe e teleférico como opção para transposição dos morros

Pelo segundo ano consecutivo, Gustavo da 
Silva Moraes esteve entre os finalistas da Mara-
tona Behind The Code da IBM. O estudante do 
8º semestre do curso de Ciência da Computação 
conquistou o 11ª lugar entre os 50 finalistas da 
competição que contou, na primeira fase, com 70 
mil inscritos. Gustavo foi contemplado com uma 
viagem para o México.

Para garantir vaga na fase final, que contou 
com participantes da Argentina, Chile, Colôm-
bia, Equador, México, Uruguai e Venezuela, o 
aluno da UniSantos teve que superar uma série 
de desafios, entre os dias 15 de agosto e 18 de 
setembro. 

Estudante de Ciência da Computação supera 
 70 mil e é finalista de Maratona da IBM

PREPARAÇÃO - Com 
objetivo de novamente 
conquistar uma vaga para 
fase final, o estudante analisou os conteúdos que 
poderiam constar nos desafios e iniciou os estu-
dos de cada tópico. “Eu estudei cada um deles e 
desenvolvi alguns exemplos para poder me prepa-
rar melhor, e mesmo durante os desafios continuei 
procurando uma maneira de aperfeiçoar minhas 
soluções”, explicou.

De acordo com o estudante, os ensinamentos 
adquiridos durante as aulas de inteligência artificial 
foram extremamente importantes 
para conquistar o seu objetivo. 

Gustavo 
Moraes  
alcançou 
final pelo 
segundo ano  
consecutivo

Apresentando 
a grande repor- 
tagem “A Besta”, 
exibida no pro-
grama “Câmera 
Record”, o 
repórter, formado 

pelo curso de Jornalis-
mo da UniSantos, Romeu Piccoli conquistou, 
ao lado da equipe de jornalistas responsáveis 
pela produção, o Prêmio Internacional de 
Jornalismo “Rei da Espanha”, na categoria 
Telejornalismo. O anúncio foi realizado em  
fevereiro.

Egresso do curso de Jornalismo conquista 
 prêmio internacional “Rei da Espanha” 

Exibida em 2019, a reportagem relatou du-
rante 21 dias o drama das famílias que ten-
tam atravessar a América Central e chegar até 
os Estados Unidos da América dentro de um 
trem, chamado de “la bestia”. 

Integrando o time de profissionais da Rede 
Record, desde 2006, onde produz grandes re-
portagens para o programa Câmera Record, o 
repórter garantiu o seu segundo prêmio pela 
emissora.  Em 2017, ele foi um dos jornalistas 
responsáveis pela produção da reportagem 
“As Casas da Escravidão”, que conquistou o 
Prêmio MPT de Jornalismo, nas categorias 
Sudeste e Telejornalismo Nacional.

Romeu  
Piccoli já 

conquistou 
outros  

prêmios  na 
emissora

https://www.unisantos.br/portal/noticias/destaque-curso-de-arquitetura-e-urbanismo-da-unisantos-tem-dois-trabalhos-entre-os-cinco-finalistas-da-regiao-de-sao-paulo-no-concurso-opera-prima/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/campeao-estudante-de-ciencia-da-computacao-esta-pelo-segundo-ano-consecutivo-entre-os-finalistas-da-maratona-behins-the-code-da-ibm-ficou-em-11o-lugar-entre-50-finalistas-da-competicao-que-contou/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/conquista-egresso-do-curso-de-jornalismo-conquista-o-premio-internacional-de-jornalismo-rei-da-espanha-na-categoria-telejornalismo/
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O e-book “Paradiplomacia Ambiental - 
Agenda 2030”, lançado em dezembro, 
reúne textos de 32 pesquisadores que 
abordam os 17 Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) da Organizações 
das Nações Unidas (ONU), que tem como 
objetivo melhorar a coordenação temática 
e impulsionar os ânimos em serviços públi-
cos por meio do engajamento de cidadãos 
e especialistas na construção e implemen-
tação de uma agenda renovada para ter-
ritórios regionais e locais.

Organizada pelos docentes-pesquisadores do Programa de Mes- 
trado e Doutorado em Direito da UniSantos, os professores dou-
tores Fernando Fernandes Rei, Alcindo Fernandes Gonçalves e 
Maria Luiza Machado Granziera, a obra é dividida em 19 capítu-
los, sendo dois em espanhol e dois em inglês. 

Paradiplomacia Ambiental  
- Agenda 2030 “Pesquisas em Educação: Políticas, Representações e Práti-

cas” é o título do e-book, lançado no dia 19 de novembro, du-
rante a mesa “Diálogos de Inclusão”, que integrou a XV Mostra 
de Pesquisa em Educação do Programa de Pós-Graduação Stric-
to Sensu em Educação. A obra apresenta contribuições para as 
pesquisas educacionais e para formulação de políticas públicas 
voltadas para a inclusão social e formação docente. 

Com o selo da Editora Leopoldianum e organização da professora 
doutora Maria de Fátima Barbosa Abdalla, a 
publicação, que tem o prefácio da professora 
doutora Rosângela Aparecida Ferini Vargas 
Chede (membro NETTS/Diretora Apase), está 
dividida em três partes: Políticas Educacio- 
nais; Pesquisas sobre representações soci-
ais, práticas docentes, identidade profissional 
e percursos metodológicos; e Experiência de 
formação e práticas pedagógicas para a inter-
culturalidade e para a inclusão social.

Pesquisas em Educação

“Curricularização da Extensão: compromisso social e  
inovação”. Esse é o título do VII volume da série do Livro Fórum 
Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e 
Instituições de Ensino Superior Comunitárias (ForExt), que tem 
o selo da Editora Universitária Leopoldianum e foi lançado no 
dia 17 de novembro, durante o XXVII Encontro Nacional e XXII 
Assembleia Nacional do ForExt.

Reunindo 13 artigos de professores de universidades e institu-
ições de ensino superior comunitárias, a obra tem apresentação 
do reitor da UniSantos, o professor mestre Marcos Medina Leite. 
A organização da edição é assinada pelo professor mestre Paulo 
Fernando Campbell Franco, assessor de Extensão Universitária 

da UniSantos e coordenador do curso de História da Universidade, e pelo professor 
doutor Antonio Wardison Canabrava da Silva, pró-reitor de Extensão, Ação Comunitária 
e Pastoral do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL).

Curricularização da Extensão:  
compromisso social e inovação

Fruto da reflexão do grupo de pesquisa Mediação para 
Solução de Conflitos Socioambientais, o e-book “Méto-
dos Consensuais para Solução de Conflitos: Aspectos 
da Mediação importantes para modular as tensões hu-
manas atuais”, lançado em outubro, traz contribuições 
sobre como a mediação pode solucionar conflitos so-
cioambientais de forma correta.

Métodos Consensuais para Solução de Conflitos

Lançado durante a 
webconferência “O 
Livro e seus Demô-
nios: Cultura Digital, 
Capitalismo Cogniti-
vo e Neofascismo”, 
no dia 28 de maio, o 
e-book “O Livro na 
Cibercultura” é or-
ganizado pelas pro-
fessoras doutoras 

Cristiane de Magalhães Porto e Edméa 
Oliveira dos Santos.

A obra está dividia em 14 capítulos e 
apresenta uma abordagem sobre o livro, 
a leitura, os e-readers (leitores digitais) 
e a interpretação, além da produção de 
textos em suas mais diversas tipologias 
da Cibercultura. Dividido em duas partes 
intituladas “Livro Digital: novos formatos 
e linguagens” e “Autoria e Práticas Leito-
ras”, apresenta uma seleção de textos de 
pesquisadores da área.

Cibercultura

Acesse o site da Editora

Organizada pelo professor doutor Gilberto Passos 
de Freitas, do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Direito da UniSantos, a obra está dividida em cin-
co capítulos que trazem contribuições para discussão 
sobre a implementação da mediação em um momento 
que se discute a ampliação do significado de acesso à 
justiça. 

 ACESSE AQUI OS E-BOOKS  DA LEOPOLDIANUM 

https://www.unisantos.br/editora/e-books/
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Com o dossiê “Educação Católica num mundo multicultural” 
e artigos com a temática “Diálogos possíveis entre Educação 
e Universidade”, a Leopoldianum lançou, em setembro, a nova 
edição da Revista eletrônica Pesquiseduca, do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UniSantos. “Educação e Uni-
versidade: compromissos e desafios” traz artigos de pesquisa-
dores nacionais e internacionais e textos do secretário da Con-
gregação para Educação Católica da Santa Sé, Dom Angelo 
Vincenzo Zani, que esteve na UniSantos no ano passado.

A atualidade dos estudos de pesquisadores e dos textos de 
Dom Angelo Zani contribuem para novas reflexões sobre a  

educação na contemporaneidade. As produções do representante do Vaticano, que 
foram refletidas durante os encontros com docentes da UniSantos, agora estão 
disponíveis por meio de textos baseados em documentos publicados pelo Papa 
Francisco.

Revista eletrônica Pesquiseduca
A Editora Universitária 

Leopoldianum lançou, 
em outubro, a edição 
de número 129 da Leo-
poldianum - Revista 
de Estudos e Comuni-
cações da Universidade 
Católica de Santos. Na 
versão digital, “A Pro-
dução do Saber” conta com estudos e 
reflexões de pesquisadores, docentes e 
egressos sobre o fluxo migratório de refu-
giados sírios, jornalismo e entretenimento, 
imprensa de Santos, objetos espaciais, en-
tre outros temas.

Revista de Estudos 
e Comunicações

A Editora Universitária Leopoldianum da 
UniSantos participou, entre 1 e 8 de 
julho, da 1ª Feira Virtual das Edito-
ras Universitárias, promovida pela 
Associação Brasileira das Edito-
ras Universitárias (ABEU). A Leo-
poldianum disponibilizou mais de 
30 e-books para dowload gratuito, 
além de descontos em outras pro-
duções de docentes, pesquisadores 
e estudantes de diferentes áreas do 
conhecimento.

Feira Virtual da ABEU

A pandemia de Covid-19 inspirou o jornalis-
ta e psicólogo, professor Marcus Vinicius 
Batista, a publicar contos nas mídias sociais 
que retratavam o cotidiano durante a qua- 
rentena. O retorno positivo dos seus segui-
dores e amigos foi o estímulo para reunir as 
70 histórias no livro “(Mini) Histórias de uma 
Gripezinha”, lançado na primeira semana de 
setembro, com o selo da editora Ateliê das 

Palavras.
Docente dos cursos de 

Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Relações 
Públicas, Marcus Batista 
reservou ainda 10 contos 
inéditos para compor a 
obra que tem ilustrações 
da designer gráfica Kitty 
Yoshioka. 

(Mini) Histórias de 
uma Gripezinha

A Editora Universitária Leopoldianum participou da Sessão de 
Lançamento de Livros da PUC Goiás, no dia 11 de dezembro, 
em evento on-line destinado à valorização da cultura do livro 
acadêmico-universitário. Única instituição da região Sudeste no 
evento, a Leopoldianum esteve no lançamento com três títu-
los. As professoras doutoras Maria de Fátima Barbosa Abdalla 
e Edméa Oliveira dos Santos apresentaram, respectivamente, 

as obras “Pesquisas em Educação: Políticas, Representações e 
Práticas” e “O Livro na Cibercultura”. Já os professores doutores 

Alcindo Fernandes Gonçalves e Maria Luiza Machado Granziera 
enviaram vídeos falando sobre a obra “Paradiplomacia Ambiental – 

Agenda 2030”.

Sessão de Lançamentos

Coordenador da Editora Uni-
versitária Leopoldianum da 
UniSantos e vice-presiden-
te da Associação Brasileira 
das Editoras Universitárias, 
o professor mestre Marcelo 
Luciano Martins Di Renzo teve 
o artigo “Tradução, um pilar da edito-
ra universitária - memórias e reflexões” 
publicado na edição número 5 da Revis-
ta Contraportada, da Universidad de Los 
Andes, na Colômbia. 

O seu artigo trata das características 
específicas das editoras universitárias, 
que envolvem gestão e sustentabilidade. 
Neste sentido, a internacionalização está 
colocada como meta de diferenciação.

Editoras 
Universitárias

Docente do curso de Direito e do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Direito da UniSantos, 
o professor doutor Daniel Freire e Almeida teve o 
seu artigo “Fake News and the Liability of Social”, 
publicado, na edição de setembro, da revista in-
ternacional jurídica “Cyberlaw”, da Faculdade de 
Direito, da Universidade de Lisboa, em Portugal.

Na língua inglesa, o artigo trata da responsabi-
lização das redes sociais digitais em relação aos 
conteúdos denominados de “fake news”, quan-
do disseminados a partir de suas 
plataformas digitais. Na primei-
ra parte, a produção levanta 
alguns dos principais aspec-
tos do ambiente digital, em 
especial das redes sociais, e, 
na sequência, aborda a res- 
ponsabilidade das redes soci-
ais sobre as notícias falsas.

Responsabilização 
por Fake News

Leopoldianum
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“Gasto privado com medicamentos en-
tre idosos e o comprometimento da renda 
familiar em município de médio porte no 
Estado de São Paulo”. Esse é o título do 
artigo desenvolvido pela coordenadora do 
curso de Farmácia da UniSantos, a pro-
fessora doutora Marlene Rosimar da Silva 
Vieira, que foi publicado na edição de maio 
da Revista Brasileira de Epidemiologia.

A pesquisa, que contou com a partici-
pação da coordenadora do Programa de 
Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva 
da UniSantos, a professora doutora Cláudia 
Renata dos Santos Barros, teve como ob-
jetivo analisar o gasto privado da compra 

Comprometimento da renda de  
idosos com gasto em medicamentos 

“Influence of air pollution on renal activity in patients with child-
hood-onset systemic lupus erythematosus”. Esse é o título do artigo 
desenvolvido pelos docentes pesquisadores do Programa de Mes- 
trado e Doutorado em Saúde Coletiva da UniSantos, os professores 
doutores Alfésio Luís Ferreira Braga e Luiz Alberto Amador Pereira, 
que foi publicado em abril no “Pediatric Nephrology”, Journal of the 
International Pediatric Nephrology Association.

A pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos da exposição in-
dividual em tempo real a poluentes do ar na atividade renal de pa-

cientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico. A 
pesquisa foi desenvolvida em parceria 

com os doutores em Medicina, Adriana 
Maluf Elias Sallum, Clóvis Artur Almei-
da da Silva, Lúcia Maria de Arruda 
Campos, Maria Fernanda Giacomin 
Goulart e Sylvia Costa Lima Farhat; 
com a doutora em Fisiopatologia Ex-
perimental, Ana Julia de Faria Coim-
bra Lichtenfels; com a médica espe-
cialista em Reumatologia Pediátrica, 
Andressa Guariento Ferreira Alves; e 
com a médica, Juliana Farhat.

Pesquisa sobre efeitos da  
exposição à poluentes 

O professor doutor Fernando Cardozo 
Fernandes Rei e a professora doutora 
Mariangela Mendes Lomba Pinho pu- 
blicaram, em maio, o artigo “Transna-
tionalization of Climate Adaptation by 
Regional Governments and the Re-
gions Adapt initiative” na seção Glo- 
bal Sustainability, da 10º edição da Cam-
bridge University Press. O trabalho tem 
como objetivo contribuir para o estudo da 
adaptação climática transnacional, por meio de uma investi-
gação da conectividade internacional entre os formuladores 
de políticas regionais.

A produção tem a parceria da professora doutora Joana 
Setzer, da London School of Economics and Political Science;  
do professor doutor Ibon Galarraga; e da professora mestre 
Elisa Sainz de Murieta, ambos da Basque Centre for Climate 
Change (BC3), da Espanha. Os autores analisaram a inicia-
tiva RegionsAdapt, que foi o primeiro compromisso global de 
promover e acompanhar o progresso da adaptação regional.

Estudo sobre adaptação 
climática transnacional

Coordenador da Editora Universitária Leo- 
poldianum da UniSantos e vice-presidente da 
Associação Brasileira das Editoras Universi-
tárias (ABEU), o professor mestre Marcelo 
Luciano Martins Di Renzo foi nomeado, em 
novembro, novo representante brasileiro da 
Comissão de Comunicação da Associação 
de Editoras Universitárias da América Latina 
e do Caribe (EULAC). Docente no curso de 
Jornalismo, o professor Marcelo Di Renzo foi 
conselheiro ad hoc e ocupou por dois man-
datos a diretoria de comunicação e por dois 
mandatos a presidência da ABEU.

Representante  
Brasileiro na EULAC

de medicamentos e 
o comprome-
timento que 
ela ocasiona 
na renda fa-
miliar por ido-
sos. O trabalho 
conta ainda com a parceria da farmacêu-
tica egressa da UniSantos e membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Políti-
cas de Saúde da UniSantos, Sylvia Fortes 
Restrepo, e da professora doutora Aylene 
Emilia Moraes Bousquat, da Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo.

Pesquisadora é conselheira da Working Time Society 
Docente do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde Coletiva, 

e líder do Grupo de Estudos em Cronobiologia e Sono da UniSantos, 
a professora doutora Elaine Cristina Marqueze é uma das novas con-
selheiras executivas da Working Time Society (WTS). Ela foi eleita 
para o cargo da nova Diretoria da Organização, por meio de votação 
realizada no dia 16 de novembro.

Participando de eventos científicos da WTS, desde 2005, a docen-
te comenta que a sua presença ativa em eventos científicos permi-
tiu uma visibilidade no cenário internacional das pesquisas com tra-
balhadores em turno, o que culminou com a sua indicação para o 

Comitê Executivo dessa nova gestão. 
WTS - Com o objetivo de melhorar a 

saúde e o bem-estar dos trabalhadores 
por meio de medidas preventivas  
adequadas e compensatórias, a Working 
Time Society (WTS) é uma organização focada na 
produção de estudos, pesquisas e práticas no aspecto 
psicossocial e de problemas relacionados ao trabalho noturno e em 
turnos, que visa contribuir com a melhora da gestão da organização 
do tempo de atividade.

https://www.unisantos.br/portal/noticias/medicamentos-coordenadora-do-curso-de-farmacia-da-unisantos-publica-pesquisa-na-revista-brasileira-de-epidemiologia/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/saude-pesquisadores-do-programa-de-pos-graduacao-em-saude-coletiva-da-unisantos-publicam-artigo-no-pediatric-nephrology/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/mudancas-climaticas-pesquisadores-da-unisantos-tem-pesquisa-publicada-em-edicao-da-cambridge-university-press/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/internacional-pesquisadora-do-programa-de-pos-graduacao-em-saude-coletiva-e-uma-das-novas-conselheiras-executivas-da-working-time-society-wts/
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Onze trabalhos produzidos por estudantes 
e docentes do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação da UniSantos 
foram apresentados na 14ª Reunião da 
Associação Nacional de Pós-Grad-
uação e Pesquisa em Educação 
– Anped Sudeste. Com a temática 
Direito à vida, direito à educação em 
tempos de pandemia, o evento ocorreu 
de forma remota, entre os dias 30 de novem-
bro e 3 de dezembro.

Pesquisadores 
apresentam  

trabalhos na ANPED 

Entre os dias 30 de novembro e 4 de 
dezembro, estudantes e docentes do cur-
so de Farmácia da UniSantos participaram 
da 12º edição do Congresso Paulista de 
Infectologia. Durante o evento, que foi re-
alizado de forma virtual devido à pandemia 
da Covid-19, o grupo que representou a 
instituição apresentou os resultados das 
suas mais recentes pesquisas. Em forma-
to de pôster, as produções foram apresen-
tadas nas áreas de Infecção pelo HIV e 
Epidemias e Doenças Emergentes.

CONGRESSO – Organizado pela So-
ciedade Paulista de Infectologia (SPI), 

Curso de Farmácia é representado 
em Congresso Paulista de Infectologia

o evento que está na sua 12º edição tem 
como objetivo promover a troca de in-
formações e a constante atualização de 
profissionais e estudantes da área da 
saúde.

Por meio do Programa de Iniciação Científica 
da UniSantos, estudantes dos cursos de Enfer-
magem, Farmácia e Nutrição, em parceria com 
doutorandos e pós-doutoranda do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coleti-
va, tiveram artigo aprovado para publicação na 
revista Nutrition, periódico internacional Qualis 
B1 em Saúde Coletiva, Qualis A2 em Nutrição e 
Qualis A2 em Enfermagem.

O artigo, intitulado título “Hábitos alimentares, 
sono e um proxy da dessincronização circadi-
ana são correlacionados com as dislipidemias 
entre trabalhadoras noturnas com excesso de 
peso”, é fruto da produção científica do Grupo 
de Estudos em Cronobiologia e Saúde (GECS), 
liderado pela professora doutora Elaine Cristina 

Estudantes de Iniciação Científica  
publicam artigo em revista internacional

Marqueze, que é co-auto-
ra como pós-doutoranda. 
Como autora está 
a estudante de En-
fermagem, Ananda 
Garrido, como  co-au-
toras  estão: Adriana 
Duarte (IC Fapesp – 
Enfermagem), Patrí-
cia Santana (IC Voluntária – Farmácia), Gabriella 
Habib (IC Fapesp – Nutrição), Pollyanna Pellegri-
no (doutoranda em Saúde Coletiva) e Luciana 
Nogueira (doutoranda em Saúde Coletiva). Tam-
bém colaboraram o professor doutor José Cipolla 
Neto (ICB-USP) e a professora doutora Cláudia 
Roberta de Castro Moreno (FS-USP).

Com a participação de mais de 100 pes-
soas, foi lançado, no dia 14 de setembro, o 
Núcleo BrCidades RMBS, que tem na coor-
denação a professora doutora Mônica Anto-
nia Viana, docente do curso de Arquitetura e 
Urbanismo e coordenadora do Observatório 
Socioespacial da Baixada Santista – Obser-
va BS. O Núcleo nasceu centrado na temáti-
ca do desenvolvimento urbano e direito à ci-
dade, a partir das propostas de continuidade 
do II Fórum Social da Baixada Santista, que 
ocorreu em novembro de 2019. 

O lançamento ocorreu por meio do webi-
nar “Baixada Santista pelo Direito à Cidade” 
e reuniu representantes da sociedade civil 
dos mais diferentes segmentos, como Insti-
tuto Pólis, Fórum da Cidadania de Santos, 
Rede Nossa Santos Sustentável, Instituto 
Elos, entre outros movimentos sociais.

Docente  
coordena núcleo  

BRCidades

Professora Mônica Viana foi a mediadora

O negacionismo científico não é um fenômeno 
atual. Uma das formas de combatê-lo é apro- 
ximar as instituições da vida das pessoas e pro-
mover um número maior de discussões. Assim, 
a pesquisadora Carolina Luisa Alves Barbieri re-
sumiu a importância do webinar “Do Letramento 
Científico ao Negacionismo”, realizado, no dia 3 
de setembro. Docente do Programa de Mestra-
do e Doutorado em Saúde Coletiva, ela ressaltou 
que este período atual de desinformação é perigoso para toda a sociedade. 

O evento que teve como objetivo debater sobre o letramento científico nas in-
stituições brasileiras e a suas possíveis relações com o fenômeno do negacion-
ismo da ciência, foi fruto de uma série de debates realizados pelo Sesc de Santos.  
Além da pesquisadora da UniSantos, participou do debate a consultora pedagógica da 
Abramundo Educação em Ciências, Luciana Elisa de Queiroz Hubner.  A mediação foi realizada pela 
doutora em Ciências, Tabata Mariz Bohlen.

Pesquisadora participa de debate sobre 
letramento científico e negacionismo

Carolina 
Barbieri 

https://www.unisantos.br/portal/noticias/pesquisas-estudantes-e-docentes-do-doutorado-em-educacao-apresentam-trabalhos-na-14a-reuniao-da-anped-sudeste/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/ciencia-pesquisadores-do-curso-de-farmacia-apresentam-suas-producoes-cientificas-no-congresso-paulista-de-infectologia/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/pesquisa-estudantes-de-iniciacao-cientifica-de-enfermagem-farmacia-e-nutricao-tem-artigo-cientifico-aprovado-para-publicacao-em-revista-internacional/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/desinformacao-pesquisadora-da-unisantos-participa-de-debate-sobre-letramentos-cientifico-e-negacionismo/
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Desenvolver um produto farmacológico 
ou cosmético desde a idealização até o 
lançamento comercial. Esse foi o desafio 
aceito pelos estudantes do 8º semestre do 
curso de Farmácia em um projeto inter-
disciplinar de Trabalho Final de Curso. Os 

futuros farmacêuticos apresentaram os resultados, de for-
ma remota, no dia 23 de novembro, detalhando aspectos de 
composição dos produtos, etapas dos processos de pesqui-
sa e teste, estudos de mercado do segmento escolhido e da 

legislação específica, além de propostas de embalagem, dis-
tribuição e divulgação.

Para desenvolverem os projetos, durante dois semestres os estudantes 
contaram com a orientação da professora mestre Cláudia Alves Vieira Mulero,  
responsável pelas disciplinas de Cosmetologia e Farmacotécnica Industrial; do 
professor mestre Elias Salim Haddad Filho, que ministra a disciplina Gestão 
Farmacêutica; e do professor doutor Paulo Angelo Lorandi, que leciona De-

Estudantes de Farmácia criam produtos 
com potencial mercadológico

ontologia e Bioética. As apresentações foram 
avaliadas pelos três docentes, além do profes-
sor doutor Antônio José Calixto de Souza, que 
também é docente e pesquisador no curso de 
Farmácia.

DESENVOLVIMENTO - Após a pesquisa e o 
desenvolvimento teórico, os futuros farmacêuti-
cos utilizaram os laboratórios do Campus Dom 
Idílio José Soares, de acordo com o protocolo 
de retomada excepcional de atividades pre- 
senciais emergenciais da área da Saúde, se-
guindo todas as determinações de segurança 
e orientações das autoridades de Saúde, para 
produção e testes de seus produtos. Os pro-
dutos criados foram: Creme Medicinal de Óleo de Copaíba, Psoderme (creme 
para auxiliar no tratamento da psoríase), NatuAir (repelente com ação fotopro-
tetora), AloegelMix (gel fitoterápico) e Amary Vitellaria (creme hidratante).

Obedecendo os protocolos 
de segurança, estudantes 

desenvolveram produtos nos 
laboratórios da Universidade

Proporcionar informação de qualidade para comuni-
dade acadêmica e debater questões relacionadas 

às relações internacionais neste momento de 
pandemia. Esse é o objetivo do podcast “Qua- 
rentena Global”, desenvolvido por estudantes 

e docentes do curso de Relações Internacionais por 
meio do Laboratório de Relações Internacionais (LARI) da 

UniSantos. O programa é publicado todas as quartas-feiras, 
desde o dia 18 de março, nas plataformas podbean, deezer e spotify.

Idealizado pelo professor doutor Daniel Rei Coronato, a produção do conteúdo conta 
com a participação de 48 estudantes de todos os semestres do curso de Relações In-
ternacionais da UniSantos e quatro estudantes monitores do LARI. O foco do podcast é 
abordar de forma mais reflexiva temas que não recebem muita atenção da grande mídia.  
“Pensei em um podcast que tratasse grandes questões das relações internacionais e le-
vasse informações de qualidade aos estudantes, principalmente nesse momento de fake 
news”, explica o professor.

Universitários de Relações  
Internacionais criam podcast

Mesmo nos momentos da 
paralisação das competições 
esportivas no Brasil e no mun-
do, por conta da pandemia de 

Covid-19, o futebol continuou 
em discussão no programa es-
portivo “Toque de Prima”, pro-
dução independente de acadêmicos do curso de 
Jornalismo da UniSantos. Responsáveis pela pauta, 
produção e apresentação do programa, estudantes 
do 5º e 7º semestres adaptaram a gravação, que 
ocorre regularmente no estúdio de Rádio do Cam-
pus Dom Idílio José Soares, e passaram a utilizar o 
“Google Meet” para essa dinâmica. Dessa maneira, 
o programa que tem duração de uma hora, perma- 
nece no ar, aos sábados, às 11 horas, pela Rádio 
Boa Nova 96,3 FM, emissora parceira da instituição.

Futuros jornalistas  
adaptam gravação 
do Toque de Prima

Clássico da música brasileira e considerada a melhor composição nacional de 
todos os tempos, “Águas de Março”, do maestro Tom Jobim, serviu de inspiração 
para os estudantes do 6º semestre do curso de Música produzirem vídeos dos 
arranjos musicais. Por conta da pandemia de Covid-19, a atividade foi realizada 

de forma remota, individual e em diferentes espaços. Após a gravação, 
os desafios seguintes foram a adaptação dos arranjos, a sincronia, mi- 
xagem de áudio e a edição. 

O desafio foi proposto por meio da disciplina Teoria e Prática Instru-
mental V, sob a coordenação do professor mestre, o maestro Ricardo 

Cardim Cerqueira, com a parceria da disciplina Música na Cultura 
Popular I, ministrada pela professora doutora Cibele Odete Palopoli. 
A professora metre Rita Maria Gonçalves participa como cantora. O 

link para o vídeo está disponível na matéria publicada no portal.

Turma de Música apresenta “Águas de Março”

Estudantes gravaram de suas casas

https://www.unisantos.br/portal/noticias/empreendedorismo-estudantes-do-curso-de-farmacia-desenvolvem-produtos-com-potencial-mercadologico-em-projeto-interdisciplinar/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/podcast-estudantes-do-curso-de-relacoes-internacionais-produzem-podcast-para-debater-questoes-da-pandemia/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/no-ar-com-rotina-de-gravacao-adaptada-estudantes-de-jornalismo-produzem-toque-de-prima-para-radio-boa-nova-fm/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/producao-artistica-estudantes-do-6o-semestre-do-curso-de-musica-apresentam-aguas-de-marco-de-tom-jobim-em-video-produzido-a-distancia-e-de-forma-interdisciplinar/
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Seguindo o modelo da série de televisão 
“Shark Tank”, game show norte-americano, 
estudantes do 8º semestre dos cursos de Ad-
ministração e Ciências Contábeis da UniSan-
tos enfrentaram o desafio de apresentar suas  
ideias de negócio a potenciais investidores com 
o objetivo de obter aporte financeiro para suas 
empresas. Onze grupos desenvolveram suas 
startups, durante um semestre, e apresentaram 
seus pitchs, que são apresentações verbais 
concisas e focadas no argumento de venda, no 
dia 27 de novembro, por meio do Google Meet.

A atividade envolveu as disciplinas Gestão 
Financeira II e Gestão da Inovação e Startups 
dos dois cursos, além de Gestão de Sistemas 
de Informação II, no curso de Administração. 
Sob os aspectos financeiros do negócio, os es-
tudantes foram orientados pelo professor dou-
tor Elimar Rodrigues Alexandre. Já no que se 

refere as ferramentas para desenvolvi-
mento de startups, a orientação foi 

No modelo “Shark Tank”, estudantes  
criam startups e buscam investimentos

do professor mestre Joao Alfredo Carvalho Ro-
drigues Goncalves.

INVESTIDORES - A professora doutora Adri-
ana Florentino de Souza, diretora do Instituto de 
Pesquisas Científica se Tecnológicas da UniSan-
tos; o professor mestre Elias Salim Haddad Filho, 
coordenador dos cursos da área de Negócios da 
UniSantos; e a consultora de negócios do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae-SP), Patrícia Ovalle, foram os “investi-

dores-anjos”. Os três 
assistiram aos pitchs, 
questionaram os estu-
dantes e puderam di-
recionar investimentos 
simulando uma situação real.

PROJETOS - Educa+ (App educa-
cional); Love in Box (Clube de Assinatu-
ra); Plano do Sucesso (App para construção de 
Plano de Negócios); Help (Empresa focado no 
atendimento para a 3ª idade); Geotech (Selo lo-
calizador de objetos); AcessCar (Transporte de 
pessoas com dificuldade de locomoção); Help-
MyCar (App para manutenção automotiva); Fixit 
(Serviço de manutenção e reparos); SurpriseBox 
(Clube de Assinatura); Payparts (App para com-
parativo e delivery de peças); e Respiro (App 
para denúncia de crimes ambientais) foram os 
onze projetos apresentados, sendo que o Love in 
Box, o Help e o Geotech foram os contemplados 
com aportes.

Estudantes tiveram cinco minutos de apresentação

Em um pro-
jeto interdis-
ciplinar, estu-

dantes do 9º semestre do curso de Engenharia 
de Produção da UniSantos apresentaram es-
tudos para restauração do Bonde de Manaus. 
O objetivo é potencializar o turismo no Centro 
Histórico de Manaus, no Amazonas, nos mol- 
des do que ocorreu em Santos, com a revita- 
lização e uso de linha turística dos bondes no 
Centro.

Divididos em três equipes, responsáveis 
pelo sistema elétrico, carroceria e sistema de 
truck e freios do bonde, os estudantes elabo-
raram um plano de restauro e implementação 

Estudantes de Engenharia desenvolvem projeto 
de restauração do Bonde de Manaus

detalhada do modelo John Stephenson 1899 – 
Manaus Railway, de tração elétrica, tipo aberto 
bidirecional de 2 eixos e com capacidade de 
até 40 pessoas. Os estudos tiveram como base 
o material Projeto Definitivo Bonde de Manaus 
(2016), cedido pela CET Santos por conta de 
uma parceria com a UniSantos.

APRESENTAÇÃO - Os estudos foram apre-
sentados, por meio de reunião virtual, no dia 
6 de junho, mediada pela professora mestre 
Débora Agraz Cutino Nogueira, que coordenou 
o projeto.  Participaram das apresentações, os 
docentes do curso, o diretor do Centro de Ciên-
cias Exatas, Arquitetura e Engenharia, profes-
sor doutor Cléber Ferrão Corrêa, o então coor-

denador do curso de Engenharia de Produção, 
professor doutor Ricardo Kenji Oi, e o gerente 
de manutenção e serviços da CET Santos, o 
engenheiro Marcos Rogerio Nascimento.

Visitas à garagem da CET Santos, no início do ano,  
foram referências para desenvolvimento

Estudantes do 1º semestre do curso de Gastrono-
mia tiveram a oportunidade de iniciar o ano de 2020 
já vivenciando na prática os desafios de um evento 
gastronômico. Com a supervisão de docentes, eles 
contribuíram, no dia 15 de fevereiro, com o Encon-
tro de Formação da Campanha da Fraternidade (CF 
2020), na preparação de um café da manhã temáti-
co, que em sintonia com a cultura do encontro da 
fraternidade proporcionou o despertar da memória 
afetiva da família, entre docentes e dirigentes das 
escolas que integram Associação Nacional de Edu-
cação Católica do Brasil – ANEC Baixada Santista.  

Futuros chefs colocam conhecimento em prática
Nesta quarta edição, a professo-

ra doutora Michele Leiko Uemu-
ra, coordenadora do curso, e a 
docente Kelly Ferreira Piasentin 
prepararam um cardápio especial 
inspiradas no tema e lema da CF 2020 “Frater-
nidade e vida: dom e compromisso” e lema “Viu, sen-
tiu compaixão e cuidou dele (Lc 10, 33-34)”. Entre 
as produções, foram servidos pão na chapa, pão de 
queijo, chips de mandioca, bolo de fubá acompanha-
do de geleia de goiaba, bolo nega maluca, pudim de 
leite, entre outras receitas.Estudantes prepararam café da manhã do evento

https://www.unisantos.br/portal/noticias/inovacao-no-modelo-do-game-show-shark-tank-estudantes-de-administracao-e-ciencias-contabeis-criam-startups-e-buscam-investimento-em-projeto-interdisciplinar/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-estudantes-do-9o-semestre-do-curso-engenharia-de-producao-desenvolvem-projeto-interdisciplinar-para-restauracao-do-bonde-de-manaus-em-parceria-com-a-cet-santos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/aprendizado-estudantes-do-1o-semestre-de-gastronomia-colocam-conhecimento-em-pratica-em-evento-da-cf-2020/
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Raciocínio, foco e agili-
dade. Essas foram as ha-

bilidades empregadas pelos 
estudantes Gabriel Inacio Tabarin, Matheus de 
Melo Barreto e Murilo Caio Mendes Gonçalves, 
que são do 8º semestre do curso de Ciência 
da Computação da UniSantos e formaram a 
equipe “P&D”, para conquistar a XIII Marato-
na de Programação Santo Scuderi. Realiza-
da de modo virtual, no dia 12 de setembro, a 
competição reuniu 61 estudantes dos cursos 
de Ciência da Computação, Sistemas de In-
formação e Matemática divididos em 21 times.

A competição propôs o desafio da criação 
de softwares que facilitem a solução de pro- 
blemas. As equipes tiveram 162 tentativas 
para solucionar sete desafios. Coordenador 

Estudantes de Ciência da Computação 
conquistam Maratona Santo Scuderi

dos cursos de Ciência da Computação e Siste-
mas de Informação da UniSantos, o professor 
mestre Ciro Cirne Trindade, que organizou o 
evento ao lado dos professores mestres Thiago 
Ferauche e Ronaldo Penna Saraiva, ressaltou 
que nesta edição houve especial preocupação 
na formulação dos desafios e no processo de 
submissão das respostas. 

“Tivemos que nos preocupar em propor pro- 
blemas cujas soluções não pudessem ser en-
contradas na internet, uma vez que, pela pri-
meira vez, o acesso à internet foi permitido 
aos competidores. A principal diferença foi a 
preocupação com o acesso ao ambiente de 
submissão online, o BOCA (Online Contest Ad-
ministrator), que só poderia ser feito através da 
VPN da UniSantos.

Matheus Barreto, Gabriel Tabarin e  
Murilo Gonçalves foram os vencedores

Com mais de 30 horas de 
programação organizadas 
em 25 atividades, como 
palestras, mesas-redon-
das, lançamento de jornal 
e assinatura de convênio, 
a 67ª Semana Jurídica, tradicio-
nal evento da Faculdade de Direito, 
foi realizada totalmente a distância. 
“Perspectivas e Desafios do Direito 
Contemporâneo” foi o tema central 
do evento que reuniu promotores de 
justiça, juízes, advogados, pesquisadores e 
docentes da área, entre os dias 24 e 28 de 
agosto. 

Centenas de estudantes da graduação e da 
pós-graduação participaram do encontro que 

67ª Semana Jurídica discute 
 desafios e oportunidades

trouxe discussões sobre a profissão, as áreas 
de atuação, os desafios e oportunidades para 
o profissional, além de temáticas ligadas à 
política, à ordem, aos impactos da pandemia 
de Covid-19 e às eleições municipais.

Abertura tratou dos desafios e oportunidades

“Um biólogo viajando pelas estradas 
do Nordeste ao Sul do Brasil”. Este foi 
o Seminário do Ipeci, realizado em 5 de 
junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
pelo professor doutor Rodrigo Trassi Poli-
sel, docente do curso de Engenharia Am-
biental e coordenador do curso de Ciên-
cias Biológicas da UniSantos. Promovido 
pelo Instituto de Pesquisas Científicas e 
Tecnológicas (Ipeci), o evento,  
realizado por meio digital, 
apresentou as diferentes  
paisagens e aspectos vege-
tativos pelo País através de 
vídeos, fotos e mapas.

Plantão Psicanalítico é selecionado para mostra
O Plantão Psicanalítico on-

line, serviço oferecido desde o 
mês de maio por conta da pan-
demia de Covid-19, foi selecio-
nado, entre mais de 200 inscri-
tos, para a “Mostra de Práticas 
de Psicologia na Pandemia”, 
realizada nos dias 28 e 29 de 

agosto. Até o mês de julho, o serviço emergencial, 
que conta com o trabalho de psicólogos voluntários, 
já havia atendido mais de 350 pessoas.

A iniciativa do curso Psicanálise e Psicoterapia 
Psicanalítica contou também com a participação de 
estudantes do Programa de Mestrado em Psicologia, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas da UniSantos. 
Sob a supervisão e coordenação do professor dou-
tor Hélio Alves, o objetivo foi oferecer acolhimento e 
suporte emocional para as pessoas em situação de 
crise. Todos os psicólogos que atuaram têm registro 
profissional no Conselho Regional de Psicologia e 
no cadastro E-PSIC, que regulamenta a prestação 
de serviços psicológicos por meio das Tecnologias 
da Informação e Comunicação. 

MOSTRA - O evento foi promovido pelo Conselho 
Regional de Psicologia de São Paulo com o objeti-
vo de promover um encontro entre os profissionais 
para troca de conhecimentos e experiências nos  
diferentes contextos de atuação.

Evento do IPECI 
proporciona  

viagem pelo Brasil

https://www.unisantos.br/portal/noticias/tecnologia-formada-por-estudantes-de-ciencia-da-computacao-equipe-pd-supera-20-times-e-e-campea-da-xiii-maratona-de-programacao-santo-scuderi/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/formacao-tradicional-evento-da-faculdade-de-direito-67a-semana-juridica-reune-juristas-de-diversas-areas-em-discussoes-sobre-desafios-e-oportunidades-do-direito-contemporaneo/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/meio-ambiente-seminario-do-ipeci-proporciona-viagem-do-nordeste-ao-sul-do-brasil-detalhando-diversidade-de-biomas-e-vegetacoes/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-plantao-psicanalitico-on-line-e-selecionado-para-a-mostra-de-praticas-de-psicologia-na-pandemia/
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Fruto de parceria entre a Uni-
Santos e a Prefeitura Municipal 

de Guarujá, o projeto “Alimentação 
Saudável – Na praia também pode!” capacitou, 
em dezembro, a primeira turma de ambulantes 
da Praia das Pitangueiras. Durante quatro dias, 
eles vivenciaram um aprendizado diferenciado, 
colocando em prática novas técnicas de ma-
nipulação, preparo e cocção de alimentos. No  
Laboratório de Gastronomia e Nutrição da Uni-
Santos, prepararam um cardápio mais saudável 
e sustentável. No encerramento, no dia 10, tam-
bém utilizaram o “carrinho-escola”, construído 
especialmente para o projeto para apresentar 
algumas propostas do uso de tecnologias para 
elaboração de porções e petiscos.

Em conformidade com a política de segu-
rança alimentar e nutricional, de acordo com o 
Guia Alimentar e Nutricional Brasileiro, os do-
centes da UniSantos prepararam uma apostila 

Projeto Alimentação Saudável capacita  
comerciantes de praia de Guarujá

Foi bom demais,  
gostei muito da  

Universidade. Os  
professores são ótimos
“

”
com todas as dicas de higiene, manipulação e 
preparo de alimentos, além das receitas que 
foram trabalhadas durante a capacitação. 

PROJETO - Alinhado ao Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, da Pre-
feitura de Guarujá, o projeto envolve os cursos 

Ambulantes elogiaram estrutura do laboratório

Francisco Barros 
de Oliveira, 

 comerciante de 
praia

de Nutrição e Gastronomia, e o Instituto de 
Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) da 
UniSantos. Na fase inicial, desenvolvida em fe-
vereiro, docentes, pesquisadores e estudantes 
realizaram entrevistas in loco com ambulantes 
e frequentadores na praia.

Estudantes e egressos do curso de Psicologia 
realizaram intervenções de acompanhamento e 
apoio psicológico às vítimas dos alagamentos 
e deslizamentos de terra em morros de Guaru-
já, a cidade mais atingida pelos fortes tempo-
rais ocorridos no início de março. O objetivo foi 
prevenir transtornos e problemas psicológicos, 
buscando a superação do sofrimento psíquico 
resultante da perda de parentes, amigos, bens 
materiais e histórias de vida. No dia 5 de março, 
eles estiveram reunidos para discutir as ações 
e reunir mais voluntários da UniSantos.

Mestre em Psicologia Clínica e especialista 

Estudantes e egressos de Psicologia  
atendem vítimas de desmoronamentos 

em Psicologia em Emergências e Desastres, 
a egressa do curso de Psicologia da UniSan-
tos, Sara Cianelli dos Anjos, coordenou as 

ações na Escola Municipal Dirce Valério Gra-
cia, em Guarujá, que reuniu um grande núme-
ro de desabrigados. Ela participou da reunião 
e falou um pouco sobre o papel do voluntário 
de psicologia, na acolhida e escuta ativa. Ela  
destacou a importância de ouvir e ajudar a víti-
ma na organização do pensamento, perceben-
do as reações corporais que podem indicar al-
gumas emoções.

Egressos e estudantes de Psicologia que es-
tavam atuando no local também contribuíram 
com o encontro dando dicas de comportamento 
e de como se preparar para o trabalho.

Sara Cianelli falou da sua experiência 

Evento debateu empreendedorismo

Evento do INOVA debate economia 
criativa na gastronomia regional

Representando a UniSantos, a 
coordenadora do curso de Gastronomia, a 
professora doutora Michele Leiko Uemura 
e o professor mestre João Alfredo Carva- 
lho Rodrigues Gonçalves participaram, no 
dia 9 de março, do painel de debate “De-
safios para o Desenvolvimento Econômico 
Regional, sob a perspectiva do Segmen-
to Economia Criativa: área Gastronomia”, 
em Santos. O evento foi organizado pelo 
INOVA - Região Metropolitana da Baixa-

da Santista. Coordenador do Segmento de 
Economia Criativa do INOVA, o professor 
João Alfredo Gonçalves mediou o debate, 
enquanto a professora Michele Uemura foi 
uma das debatedoras, ao lado do diretor do 
Escritório de Inovação Econômica na Prefei-
tura de Santos, André Falchi Bueno, do chef 
e proprietário dos Restaurantes Okumura e 
SÍTIO 17, Márcio Okumura, e do empresário 
e sócio do Praia Palace Food Market, Mário 
César Rebelo.

https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-ambulantes-de-praia-de-guaruja-recebem-capacitacao-no-laboratorio-de-gastronomia-e-nutricao-da-unisantos-eles-integram-o-projeto-alimentacao-saudavel-na-praia-ta/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/inova-docentes-da-unisantos-debatem-as-perspectivas-e-o-atual-cenario-da-gastronomia-na-regiao/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/solidariedade-estudantes-e-egressos-do-curso-de-psicologia-realizam-acompanhamento-e-apoio-psicologico-as-vitimas-das-enchentes-e-deslizamentos-de-terra-em-morros-de-guaruja/
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Em tempos de pandemia da Covid-19, a an-
siedade em se proteger e ao mesmo tempo 
propagar o maior número de informações têm 
contribuído para que muitas pessoas caiam em 
armadilhas das Fake News. Por conta disso, a 
checagem dos fatos e uma postura adequada 
nas redes sociais se tornaram ainda mais im-
portantes no combate às notícias falsas, para 
evitar o pânico e estresse na população.

Segundo uma pesquisa da da Avaaz (rede 

Docente destaca necessidade 
do combate às Fake News

Enfrentamento à pandemia

para mobilização social global por meio da 
internet), realizada entre 9 e 15 de abril, com 
2001 pessoas, 73% dos brasileiros acreditam 
em notícias falsas sobre coronavírus. Os da-
dos revelaram que nove entre dez brasileiros já 
receberam pelo menos um conteúdo falso ou 
desinformação sobre a pandemia. 

CREDIBILIDADE - Mestre em Comunicação, 
a docente do curso de Relações Públicas, Isys 
Helfenstein Remião explica que o impacto 
das notícias falsas acontece em todos 
os níveis, porque as informações fal-
sas ou distorcidas ganham, muitas 
vezes, uma visibilidade maior do que 
as correções apuradas pelos veícu-
los de comunicação e empresas que 
expressam seu posicionamento.  Ela ressalta 
que é preciso evitar a desinformação e que a 
conduta deve ser sempre a mesma, checar e 
não repassar em caso de dúvida.

Equilibrar responsabilidades e rotina de 
trabalho e estudos com momentos de lazer 
e bem-estar.  Essa é a orientação do pro-
fessor Hélio Alves, doutor em psicologia 
clínica e docente do curso de Psicologia 

e do Mestrado Profissional em Psicologia e 
Políticas Públicas da UniSantos, para que as pes-
soas mantenham sua saúde mental diante das 
mudanças impostas pela pandemia de Covid-19.

O psicólogo explica que é normal a ansiedade, 
o estresse e o medo aumentarem diante do mo-
mento de incertezas, provocadas pelo desco- 
nhecimento do coronavírus, e de adaptações, 
oriundas da nova rotina de home office e de au-
las mediadas pelos recursos digitais. Entretanto, 
Hélio comenta que as pessoas precisam encai- 
xar em suas rotinas ações que proporcionem 
prazer e sensação de bem-estar. “Neste momen-
to de pandemia que estamos vivendo é impor-
tante buscar o equilíbrio para ajudar a administrar 
os nossos sentimentos”, explica.

Psicólogo sugere  
‘equilíbrio’ para 

saúde mental

Com as medidas necessárias de 
isolamento físico, alguns hábi-
tos podem contribuir no con-
trole das despesas.  Doutor em 
Educação, mestre em Adminis-
tração e Educação e especial-
ista em Administração Contábil e 
Financeira, o economista Elimar 
Rodrigues Alexandre, dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Contábeis e Ciên-
cias Econômicas, recomenda anotar tudo 
e fazer uma planilha dos gastos. Manter 

o controle das despesas e evitar par-
celamentos nas compras é um bom 
começo, para não comprometer o 
orçamento dos próximos meses. 
Ele destaca que é muito impor-
tante ter consciência sobre os ren-

dimentos e gastos mensais.
HOME OFFICE - Adotar hábitos para 

reduzir o consumo de energia e cozinhar 
em casa ao invés de comprar refeições 
prontas são outras recomendações impor-
tantes do docente. 

Dicas para  
organizar o 
orçamento

O excesso de (des)informação, princi-
palmente em tempos de pandemia, como a 
Covid-19, requer muita atenção às fontes de 
informação, que devem ser checadas a todo 
momento. Em relação aos cuidados com a 
saúde, algumas questões que geram muitas 
dúvidas são as relacionadas à higiene e se-
gurança dos alimentos.

Doutora em Saúde Coletiva, a professora 
Rosângela Bampa Schattan, que ministra a 
disciplina Higiene e Controle de Alimentos, 
nos cursos de Gastronomia e Nutrição, es-
clarece algumas questões e dá dicas impor-
tantes, desde o momento das compras 
em supermercados e feiras livres até a 
necessária higienização dos alimentos. 

Higienização e 
segurança dos 

alimentos

Os exercícios realizados dentro 
de casa viraram uma das alterna-
tivas para manter a saúde física e 
a mental em dia. Para aqueles que 
se mantêm em home office e nas 
aulas mediadas pelos recursos di- 
gitais, a ginástica contribui para ali- 
viar tensões e melhorar a postura, 
contribuindo para aliviar possíveis 
dores por esforços repetiti-
vos. A educadora física Maria 
Tereza Di S’Pagna Lozano, 
responsável pelo programa de 
ginástica laboral na UniSantos, lembra que é pre-
ciso, mesmo em casa, organizar o tempo e plane-
jar atividades diárias de alongamento e ginástica, 
nos intervalos entre os estudos e o trabalho. 

Ginástica  
mantém saúde

https://www.unisantos.br/portal/noticias/fake-news-pandemia-de-covid-19-tem-contribuido-para-propagacao-de-noticias-falsas-e-exige-atencao-para-nao-cair-em-armadilhas/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/bem-estar-doutor-em-psicologia-clinica-docente-da-unisantos-recomenda-equilibrio-para-manter-saude-mental/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/saude-doutora-em-saude-coletiva-da-dicas-sobre-higienizacao-e-seguranca-dos-alimentos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/financas-economista-fala-sobre-a-necessidade-de-organizar-o-orcamento-e-da-dicas-para-enfrentar-a-pandemia/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/fisico-educadora-fisica-fala-sobre-a-importancia-da-ginastica-neste-momento-de-aulas-mediadas-pelos-recursos-digitais-e-home-office/
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Enfrentamento à pandemia

Estimular atividades que desenvolvam 
a criatividade, a coordenação motora e a 
demonstração de emoções utilizando em-
balagens diversas, palitos de sorvete, jor-
nais, revistas e outros materiais recicláveis. 
Essa é a recomendação da professora me-
stre Marly Saba Moreira, docente do curso 
de Pedagogia da UniSantos, para que os 

Pedagoga fala sobre  
educação e entretenimento

pais/responsáveis entretenham as crianças 
pequenas neste período de quarentena.

Apesar de muitos pais estarem trabalhan-
do em home office, a pedagoga destaca 
que é necessária a presença de um adulto 
nessas atividades. Com relação à internet, a 
professora acrescenta que as contações de 
histórias, as dramatizações e os jogos tam-
bém auxiliam na rotina diária. A professora 
diz que a internet pode ser um ótimo camin-
ho para pesquisar atividades que promovam 
aprendizagem de novas situações, equilíbrio 
emocional e diversão utilizando os materiais 
mencionados anteriormente.

ESTUDO – No caso das crianças maiores 
e adolescentes, Marly destaca a importância 
de se estabelecer uma agenda para que os 
jovens tenham momentos de lazer, de estu-
do, de atividades físicas e de convivên-
cia com a família.

A boa alimentação é um dos pilares para uma 
vida saudável. Mesmo com as mudanças de 
rotina provocadas pelo isolamento social impos-
to pela Covid-19, é importante estar atento aos 
hábitos alimentares e resistir aos exageros ´co-
muns` nos momentos que permanecemos em 
casa, uma vez que a alimentação é grande aliada 
na manutenção do sistema imunológico.

Coordenador do curso de Nutrição da UniSan-
tos, o professor doutor Cezar Henrique de Aze-
vedo destaca que neste período há uma certa 
diminuição na atividade corporal das pessoas, o 
que faz com que o nosso corpo acumule mais 
energia que acaba se transformando em gordu-
ra. Ele comenta que a recomendação para este 
momento é reduzir as porções de alimentos em 
geral e elevar a ingestão de vegetais, frutas, le-

gumes e verduras.

Alimentação  
balanceada  

na quarentena

A pandemia da Covid-19  
provocou grandes mudanças 

e adaptações. O isolamento social é funda-
mental, mas graças à evolução tecnológica, é 
possível manter os compromissos, como tra-
balhar e estudar. No entanto, para que tudo 
isso ocorra de forma produtiva é necessário 
manter o foco e a disciplina. Seguindo todas 
as recomendações das autoridades estadu-
ais e federais, a UniSantos adotou as aulas 
mediadas pelas tecnologias digitais e o home 
office, para que todas as atividades, incluin-
do seminários, grupos de pesquisa, orien-
tações e pesquisas, ocorram sem prejuízo ao 
calendário acadêmico.

Durante este período as pessoas estabelece-
ram novos hábitos tanto profissionais quanto 
acadêmicos. As aulas por meio do ambiente 

Docente fala sobre a importância da  
disciplina para aulas em ambiente digital 

virtual e o home office se tornaram “normal” 
e mostraram para as pessoas que este é o 
momento de se transformar. De acordo com 
a coordenadora do curso de MBA em Gestão 

Estratégica de Recursos Hu-
manos e docente do curso 
de Psicologia da UniSantos, 
a professora mestre Rita 
de Cássia Zaher Rosa Paul, 
esse tempo contribui para uma 
redescoberta da sociedade.

Segundo a docente, uma alternativa para 
enfrentar essa nova realidade é criar uma roti-
na e limites para pessoas externas, durante o 
trabalho e as aulas em ambiente virtual. Ela 
ainda comenta que uma das formas de obter 
essa rotina é criando técnicas como a de “po-
modoro”, em que os profissionais e os estu-
dantes devem primeiro realizar um check-list 
de tudo que irão realizar durante o dia e logo 
em seguida dividir o seu tempo em blocos de 
25 minutos para execução de suas tarefas.

DPS mantém atendimento
Para contribuir com o bem-estar dos estudantes, 

o Departamento de Apoio Pedagógico, Psicológico 
e Social (DPS) mantém o atendimento de forma vir-
tual. O serviço gratuito permanece em novo suporte 
durante a quarentena, mantendo a mesma dinâmi-
ca na abordagem, ou seja, de forma ética e sigilosa.

 O apoio pedagógico e psicológico está vol-
tado para todos os estudantes e funcionários ad-
ministrativos e docentes da UniSantos. Os interes-
sados devem entrar em contato pelo e-mail dps@
unisantos.br, informando nome completo, curso, 
semestre e número da matrícula.

https://www.unisantos.br/portal/noticias/nova-realidade-docente-de-psicologia-fala-sobre-a-importancia-da-disciplina-para-aulas-em-ambiente-digital-e-home-office/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/educacao-docente-de-pedagogia-fala-sobre-como-entreter-criancas-e-estimular-estudo-de-jovens-em-casa/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/alimentacao-coordenador-do-curso-de-nutricao-da-dicas-para-manutencao-de-alimentacao-balanceada-na-quarentena/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/servico-departamento-de-apoio-pedagogico-psicologico-e-social-dps-mantem-atendimento-de-forma-virtual-a-todos-os-estudantes-da-unisantos/
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Motivadas em auxiliar o próximo e aprimorar 
o aprendizado na prática, elas colocaram o uni-
forme e os equipamentos de proteção necessários 
e foram para as frentes de trabalho para atender 
as pessoas vítimas da Covid-19. As alunas Bea- 
triz Souza Taveira da Silva e Larissa de Carvalho 
Espinosa, do curso de Enfermagem, e Patrícia de 
Lima Ferreira Moreira, do curso de Farmácia, aten-
deram ao chamado dos ministérios da Educação e 
da Saúde e fizeram parte da ação “O Brasil Conta 
Comigo”, que tem o objetivo de fortalecer o enfren-
tamento à pandemia do novo coronavírus com o 
apoio dos estudantes da área de saúde.

Para Beatriz Silva, essa é uma experiência única 
que, além de tudo, garante uma maior pontuação 
no ingresso de residência e ainda conta como 
horas de estágio obrigatória. Atuando no Pronto 
Socorro de Vicente de Carvalho, no Guarujá, ela 
desempenhou funções de gestão de enfermagem, 
na atualização de planilhas, solicitações e resulta-

Estudantes dos cursos de Enfermagem e Farmácia 
participam da ação “O Brasil Conta Comigo”

Enfrentamento à pandemia

dos de exames, recepção, entre outras atividades. 
“Estar atuando na linha de frente de uma pandemia 
foi uma experiência única e desafiadora. Deixar de 
ver e ouvir a situação da saúde e dos profissionais 
por meio da televisão, e vê-los ao vivo, é emocio-
nante”, comentou.

FARMÁCIA - No desempenho de funções adminis-
trativas voltadas para farmácia hospitalar, na UPA de 
Vicente de Carvalho, em Guarujá, a estudante Patrí-
cia Moreira acompanhou e realizou com farmacêuti-
cos atividades como controle de estoque, separação 
de medicamentos e insumos, controle de prescrição 
de psicotrópicos e antibióticos, controle de dispen-
sação de EPIs, insumos e medicamentos. Ela con-
sidera que foi gratificante “porque os farmacêuticos 
que supervisionam as minhas atividades me fizeram 
participar dos assuntos tratados com os demais 
profissionais de saúde, na unidade, e com a 
Secretaria de Saúde para ajudar a tomar 
decisões internas”, explicou

Uma mensagem otimista compar-
tilhada pelas redes sociais motivou a 

professora doutora Cibele Odete Palo- 
poli a apresentar um pouco do seu talento 

como flautista para os seus vizinhos, nos meses 
de março e abril, durante o período de quarentena. 
Do curso de Licenciatura em Música da UniSan-

tos, a musicista se inspirou 
no texto recebido para levar 
um pouco de alegria às pes-
soas através da música.

“Recebi uma mensagem 

Professora leva alegria aos  
vizinhos por meio da música

muito otimista em relação ao momento que esta-
mos vivendo e tem tudo a ver com o meu propósi-
to”, explica a professora.  Com um repertório de 
canções brasileiras com letras positivas, Cibele re-
alizou a primeira apresentação da varanda do seu 
apartamento, no dia 25 de março, no bairro da Vila 
Mathias. No dia 28, a flautista tocou da varanda do 
apartamento de sua irmã, na Encruzilhada, onde 
foi passar os dias de isolamento social recomen-
dados pelas autoridades da área da saúde e  
adotou a rotina de apresentações.

AGRADECIMENTOS – Cibele conta que a re-
ceptividade dos vizinhos foi muito positiva e que 
inclusive muitos a acharam nas redes sociais, por 
onde mandaram mensagens ou encaminharam 
postagens de outras pessoas.

Cibele Palopoli

Diferente do que muitos pensam, empreender não está relacionado apenas a abrir 
um novo negócio, ser um empresário. Empreendedorismo está relacionado a ter 
uma visão sistêmica, ou seja, ver o todo e analisar situações de uma manei-
ra mais ampla e conectada, para assim realizar tarefas e colocar ideias em 
execução de uma maneira mais criativa, efetiva e resiliente. 

Coordenador dos cursos da área de negócios da UniSantos, o professor 
Elias Salim Haddad Filho, mestre em Gestão de Negócios, explica 

que empreender é permitir-se a realizar algo diferente diante de 
um problema. Por essa razão, o docente comenta que atitudes 
empreendedoras podem refletir positivamente nas atividades 
corporativas e até mesmo na vida pessoal.

Empreender para enfrentar desafios

Com os objetivos de trabalhar as in-
terseções entre a pandemia da Covid-19 
e os direitos humanos, contribuir com a 
produção de conhecimentos e reflexões, 
o Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos 
e Vulnerabilidades” da UniSantos produ-
ziu um projeto de publicação técnica que 
aponta os direitos afetados, os impactos 
para grupos vulneráveis, as respostas e as 
estratégias de enfrentamento da pandemia 
e suas relações com os direitos humanos.

A coleta de dados foi realizada entre 
os meses de abril e junho. Trata-se de 
análise inicial por conta da fase em que 
se encontra a pandemia no Brasil. Foram 
utilizadas como fontes de pesquisa tra-
balhos doutrinários, notícias jornalísticas, 
relatórios de organizações internacio- 
nais, e informações de bancos de dados. A 
intenção foi obter um quadro panorâmico 
sobre os Direitos Humanos e a Covid-19, 
com informações técnicas e empíricas. Os 
dados obtidos, tanto internacionais quanto 
nacionais, foram submetidos à análise, a 
partir do referencial teórico do “Direito In-
ternacional dos Direitos Humanos”.

Estudos sobre 
estratégias de 
enfrentamento

https://www.unisantos.br/portal/noticias/covid-19-estudantes-dos-cursos-de-enfermagem-e-farmacia-da-unisantos-participam-da-acao-o-brasil-conta-comigopara-fortalecer-o-enfrentamento-a-pandemia-do-novo-coronavirus/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/empatia-da-varanda-do-seu-apartamento-docente-da-unisantos-leva-alegria-aos-vizinhos-por-meio-da-musica/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/covid-19-grupo-de-pesquisa-da-unisantos-produz-estudos-sobre-os-impactos-e-as-estrategias-de-enfrentamento-da-pandemia-com-foco-nos-grupos-vulneraveis-e-tendo-como-base-os-direitos-humanos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/comportamento-na-vida-pessoal-ou-nos-negocios-caracteristicas-empreendedoras-contribuem-para-enfrentar-novos-desafios/
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Baseado nos conceitos da 
ciência aberta e do compar-
tilhamento de conhecimen-
to e expertise, princípios da 
cultura maker, um grupo de 
educadores, makers e arti- 
culadores se uniu na inicia-

tiva Face Shield Baixada Santista. O objetivo 
do grupo, que contou com a participação do 
professor mestre Thiago Ferauche, docente do 
curso de Ciência da Computação da UniSantos, 
foi complementar o fornecimento de protetores 
faciais para profissionais da saúde da Baixada 
Santistas que estão trabalhando no cuidado de 
pacientes com Covid-19. Dessa maneira, os 
cerca de 20 voluntários se dividiram nas tarefas 

Docente produz máscaras 
para área da saúde

Thiago Ferauche

Pesquisadores e docentes do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Co-
letiva da UniSantos, os professores doutores 
Alfésio Luís Ferreira Braga, Cláudia Renata dos 
Santos Barros, Lourdes Conceição Martins e 
Luiz Alberto Amador Pereira participaram, em 
abril e maio, de um estudo epidemiológico com 
o objetivo de mapear o avanço da Covid-19 na 
Região Metropolitana da Baixada Santista. Tam-
bém participou pela instituição, o professor dou-
tor Alcindo Fernandes Gonçalves, do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito. 

O estudo buscou identificar a velocidade em 
que o vírus se propaga, o percentual de pacien-
tes na região e a proporção de infectados assin-
tomáticos. A ideia foi utilizar os resultados para 
desenvolver políticas públicas baseadas em da-

Pesquisadores participam de estudo  
para mapear o avanço do coronavírus

dos científicos. Os testes foram realizados nos 
municípios que compreendem a Baixada San-
tista (Santos, São Vicente, Praia Grande, Cu-
batão, Guarujá, Bertioga, Mongaguá, Itanhaém 
e Peruíbe).

GRUPO - Aprovado pelo Conselho de Desen-
volvimento da Região Metropolitana da Baixa-
da Santista (Condesb), o estudo foi coordenado 
pelos médicos Marcos Estevão Calvo e Marcos 
Montani Caseiro, e contou com pesquisadores 
de outras instituições. Realizado pelo Parque 
Tecnológico de Santos, teve apoio da Asso-
ciação Comercial de Santos e foi aprovado pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do 
Conselho Nacional de Saúde.

EXPANSÃO - Em junho, os pesquisadores re-
alizaram a  pesquisa de soroprevalência SARS 

Enfrentamento à pandemia

– CoV-2 (Covid-19) nos municípios de Caieiras, 
Cajamar, Mairiporã, Franco da Rocha e Francis-
co Morato, em São Paulo. O objetivo foi estimar 
a frequência com que os anticorpos contra a 
Covid-19 aparecem na população e determinar 
o número de pessoas infectadas ao longo do 
tempo.

Professores doutores Cláudia Barros, Lourdes 
Conceição e Luiz Alberto Amador

de imprimir (em impresso-
ras 3D), contatar profis-
sionais da saúde, captar 
doações, comprar materi-
ais e administrar a logísti-
ca de todo processo.

O professor explica que 
a iniciativa surgiu a partir 
da discussão com alguns 
integrantes do Santos 
Hacker Clube, que é um grupo de pessoas que 
se encontram em reuniões periódicas para com-
partilhar projetos de ciência aberta seguindo os 
princípios éticos da cultura hacker. Partindo  
destas conversas, um movimento independente 
cresceu, o Face Shield Baixada Santista.

“É importantíssimo nos unirmos e 
ampararmos uns aos outros neste mo-

mento”. Dessa maneira, a professora doutora Mari-
na Tucunduva Bittencourt Porto Vieira, docente do 
curso de Psicologia e do Programa de Pós-Gradu-
ação Stricto-Sensu em Psicologia e Políticas Públi-
cas, define o momento que vivemos por conta da 
emergência do coronavírus, a Covid-19. No início 
do período de isolamento social, em abril, a docente 
postou mensagens em sua rede social oferecendo 
apoio psicológico para as pessoas que se sentiam 
sozinhas e/ou angustiadas e alimento para aqueles 
que estavam enfrentando problemas econômicos 
por conta da quarentena.

A professora explicou que inicialmente pensou 
em ajudar pessoas próximas, ou seja, amigos 
e profissionais autônomos dos quais utilizava o 
serviço antes do estabelecimento da quarentena. 
Entretanto, posteriormente, decidiu ampliar a rede 
de solidariedade. “Pensei que eu estava tomando a 
iniciativa e talvez outras pessoas também estives-
sem precisando. Resolvi me disponibilizar para 
isso pelo WathsApp, para 
quem tem meu contato, e pelo 
messenger para aqueles do 
Facebook que fazem parte de 
meus contatos”, comentou.

Psicóloga oferece 
apoio 

e alimento 

Marina Tucunduva

Docente do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Direito, líder do grupo de pesquisa  “Direitos Hu-
manos e Vulnerabilidades” e  vice-coordenadora da 
Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UniSantos, a pro-
fessora doutora Liliana Lyra Jubilut participou, no dia 
7 de julho, do webinar “El rol de la academia y think 
tanks frente a los impactos del Covid-19 em las per-

sonas Migrantes, Solicitantes de Asilo 
y Refugiadas”. 

Com o objetivo de analisar as 
ações realizadas pela academia 

Reflexos da covid entre refugiados 
frente à população em situação de refúgio e os im-
pactos causados pela Covid-19, o evento, organiza-
do pelo Departamento de In-
clusión Social da Organização 
dos Estados Americanos e a 
Academia de Derechos Hu-
manos y Derecho Humani-
tario da American University, 
contou com a participação de 
pesquisadores de universi-
dades da América Latina. Liliana Jubilut

https://www.unisantos.br/portal/noticias/covid-19-pesquisadores-da-unisantos-participam-de-estudo-epidemiologico-para-mapear-o-avanco-do-novo-coronavirus-na-regiao-metropolitana-da-baixada-santista/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/impressao-3d-docente-da-unisantos-integra-grupo-de-voluntarios-que-produz-mascaras-de-protecao-para-profissionais-da-saude/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/solidariedade-docente-do-curso-de-psicologia-utiliza-redes-sociais-para-oferecer-apoio-psicologico-e-alimento-as-pessoas-em-dificuldade/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/webinar-pesquisadora-da-unisantos-participa-de-evento-internacional-sobre-os-impactos-da-covid-19-na-populacao-em-situacao-de-refugio/
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Em comemoração ao Dia Mun- 
dial do Refugiado, celebrado no dia 20 de junho, 
a Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UniSantos 
realizou, no dia 18, o Seminário “Pessoas Refu-
giadas e a Pandemia da Covid-19”. Com o obje-
tivo de apresentar os trabalhos e ações internas 
produzidas pela Cátedra e debater a questão 
do refúgio neste tempo de pandemia, o webinar 
contou com a participação de docentes, estu-
dantes e pesquisadores da instituição.

O evento teve a participação da professora 
doutora Liliana Lyra Jubilut, do Programa de 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello  
debate questões sobre refúgio 

Mestrado e Doutorado em Direito da UniSantos. 
Pesquisadora nas áreas de Direito Internacio- 
nal, Direito Internacional dos Refugiados, Direitos 
Humanos, Direito Humanitário e Humanitarismo, 
ela tem atuação e formação acadêmica no Brasil 
e no exterior. Participaram também a docente do 
Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde 
Coletiva, do Mestrado Profissional de Psicologia e 
Políticas Públicas e do curso de Psicologia, a pro-
fessora doutora Silvia Viodres Inoue; a doutoranda 
em Direito da UniSantos, Rosilandy Lapa; além 
da docente do Programa de Pós-Graduação em 

Evento celebrou o Dia Mundial do Refugiado

Enfrentamento à pandemia

Saúde Coletiva, a professora doutora Denise 
Martin Coviello, que foi a responsável por mediar 
o webinar.

O grupo de pesquisa Observatório Socioespacial da 
Baixada Santista-Observa BS, do curso de Arquite-
tura e Urbanismo da UniSantos, faz parte da Frente 

Baixada Santista pela Vida, um movimento que valoriza 
e defende a vida e realiza uma campanha de financiamento coletivo e de 
doações físicas por parte da sociedade civil, empresas e poder público.

Criada a partir da união de quatro organizações da sociedade civil da 
Baixada Santista, a Frente  #baixadapelavida tem como objetivo apoiar 
moradores de cortiços, palafitas, favelas e outros tipos de sub-habi-
tações, além de colaborar com trabalhadores desempregados ou sub-
metidos ao trabalho informal, e pessoas idosas.  Fundado inicialmente 
pelo Instituto Arte no Dique, Fórum da Cidadania de Santos, Instituto 
Elos e Instituto Procomum, o movimento ainda conta com a participação 
de outras 10 organizações, incluindo o Observa BS.

Observa BS integra frente de 
apoio às comunidades 

“Da Ciência de Pasteur à Ciência de Hoje: 
Pesquisa, Desenvolvimento e Sociedade” foi 
o nome do webinar realizado, no dia 13 de 
agosto, que reuniu pesquisadores da USP, 

Fiocruz, Instituto Butantan e UniSantos. O evento, que integrou a 
série de debates “Ideias #emcasacomosesc” e foi promovido pelo Sesc 
São Paulo, teve como objetivo debater a ciência brasileira e suas ações 
frente às questões relacionadas à pandemia de Covid-19.

Coordenadora da Liga de Saúde Materno Infantil da UniSantos e uma 
das responsáveis pelo estudo “Análise espacial da cobertura vacinal de 
crianças e sua relação com características socioeconômicas e de saúde 
no Brasil”, a professora doutora Carolina Luísa Alves Barbieri foi a me-
diadora do evento.  Ela destacou a importância do debate e disse que o 
conhecimento científico ganha ainda mais relevância com esses eventos.

Docente participa de 
 webinar sobre ciência

Coral Universitário  
apresenta canção 
“Ave Maria”
E meio às incertezas que o 

mundo vive por conta da pan-
demia de Covid-19, o Coral 
Universitário da UniSantos 
fez um brinde à vida. Em uma 
apresentação inédita (à distân-
cia), a canção “Ave Maria”, de Vladimir Vavi-
lov, trouxe novas sensações de bem-estar e 
esperança, nas vozes marcadas pela melodia 
e harmonia, sob o arranjo do maestro Beto 
Lopes, diretor artístico e regente, e edição de 
Diego Lopes.

Formado por estudantes, funcionários do-
centes e administrativos, o Coral Universitário 
tem repertório variado. Confira a apresentação 
no link da matéria publicada no portal.

Com o objetivo de discutir temas da 
atualidade, a UniSantos lançou 
durante a quarentena o “Papo 
de Mestre”, um webinar com os 

seus mestres e doutores pelo canal do You-
Tube da instituição. 

A série teve início no dia 30 de abril com o 
tema “Covid-19 e o Impacto nas Micro e Pequenas Empresas”, 
com a participação de especialistas dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Com a mediação do coordenador dos cursos da 
área de negócios, o professor mestre Elias Salim Haddad Filho, participaram o professor dou-
tor Paulo Costacurta de Sá Porto e os professores mestres Alexandre Silva de Barros e Carlos 
Augusto da Silva. Eles debateram sobre a retomada da economia brasileira após a pandemia, 
a crise de abastecimento de produtos, as mudanças de comportamento do consumidor, além 
da política econômica de restruturação do país.

YOUTUBE - Todas as edições do “Papo de Mestre” estão disponíveis no canal do youtube da 
UniSantos. Acesse https://www.youtube.com/user/catolicaunisantos/videos .

 UniSantos lança webinar 
para discutir temas da atualidade

https://www.unisantos.br/portal/noticias/refugiado-em-seminario-catedra-sergio-vieira-de-mello-debate-questoes-sobre-refugio-na-pandemia/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/papo-de-mestre-unisantos-lanca-webinar-com-especialistas-para-discutir-temas-da-atualidade/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/projeto-cultural-coral-universitario-unisantos-apresenta-de-forma-inedita-a-cancao-ave-maria-de-vladimir-vavilov/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/baixada-pela-vida-observa-bs-do-curso-de-arquitetura-e-urbanismo-integra-frente-de-apoio-as-comunidades-vulneraveis-da-regiao/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/covid-19-docente-do-programa-de-mestrado-e-doutorado-em-saude-coletiva-participa-de-webinar-sobre-pesquisa-desenvolvimento-e-sociedade/
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Com objetivo de apresentar um pouco 
mais sobre a atuação do profissional 
da área Ambiental, o curso de Ciên-
cias Biológicas da UniSantos rea- 
lizou, no dia 31 de agosto, o bate-pa-
po “Biólogos na Área Ambiental: Um 
bate-papo sobre as oportunidades e desafios”. 
O evento, que marcou a comemoração do Dia 
do Biólogo, celebrado em 3 de setembro, contou 
com a participação de estudantes, docentes e 
profissionais da área.

Para debater sobre as oportunidades, os desa-
fios e as formas de ingressar na área Ambiental, o 
evento teve como convidado o sócio proprietário 
da empresa Biotropica Consultoria Ambiental, 

Profissionais celebram Dia do Biólogo 
discutindo os desafios da profissão

Rodrigo  Polisel e Renato Gaiga

Renato Augusto Junqueira Gaiga, e contou com 
a mediação do coordenador do curso da UniSan-
tos, o professor doutor Rodrigo Trassi Polisel.

Com o objetivo de refletir sobre o papel do 
relações-públicas nas mais diversas áreas 
de atuação, o curso de Relações Públicas 
promoveu dois eventos, nos dias 17 e 18 de 
agosto, que integraram a programação em 
comemoração aos seus 50 anos de criação. 
Com a participação de estudantes, docentes 
e profissionais, as atividades abordaram o 

Curso de Relações Públicas promove 
eventos para celebrar 50 anos

mercado de eventos de games e a importân-
cia do Conselho Regional de Relações Públi-
cas (CONRERP).

Graduado em Relações Públicas, mestre em 
Comunicação, consultor de marketing e stre- 
amer de jogos na plataforma Twitch, o professor 
Raffael Martins fez, no dia 17, a palestra “Gami-
ficação de eventos”. Já no dia 18, o tema do en-
contro foi “Memória e Responsabilidade Históri-
ca do Conselho Regional de Relações Públicas 
(CONRERP) da 2ª região”, com a presidente do 
Conselho que engloba os estados de 
São Paulo e Paraná, Marilisa Timo-
teo Bertolin. No CONRERP des-
de 2015, a relações-públicas 
comentou sobre fatos históricos 
desde a criação do órgão, há 
mais de 40 anos, até os tradicio-
nais concursos promovidos para os 
estudantes e profissionais da área.CONRERP é parceiro da UniSantos

O encontro virtual “Desafios X Opor-
tunidades” promovido pelo curso de Gas-
tronomia, no dia 17 de agosto, marcou 
uma nova etapa das atividades ao reunir 
três chefs de diferentes gerações que 
estão muito distantes geograficamente. 
Em tempos de pandemia, a inovação por 
meio da tecnologia permitiu que durante 
as aulas os estudantes pudessem co- 
nhecer as experiências dos profissionais 
Jeroen Van Den Bos, Ettore Mello e Pe-
dro Henrique Lima Amendola, que têm 
passagens por restaurantes conceitua-
dos com a tradicional estrela “Michelin”.

O evento fez parte do cronograma de 
atividades das disciplinas de Hospitali-
dade, Serviço de Salão, Eventos, Plane-
jamento de Cardápios e Tecnologia e 
Inovação na Gastronomia, 
ministradas pelos pro-
fessores chef Anderson 
Santana, mestre Kelly 
Ferreira Piasentin, e 
pela coordenadora do 
curso, doutora Michele 
Leiko Uemura. 

 Gastronomia 
reúne chefs  

internacionais

Evento reuniu estudantes e  docentes

A turma do curso de extensão da Terceira Idade 
também enfrentou os desafios da pandemia de 

Covid-19 durante as aulas remotas. Com muita cria-
tividade e bom humor, venceram os obstáculos.

Presidente do Grêmio da Terceira Idade, Maria Ede Cat-
ani  Antunes (Dedé), que é formada em Direito, fez questão 
de eternizar o agradecimento, em nome da turma, por meio 
de uma mensagem  de reconhecimento pelo trabalho de cada docente e 
pela superação dos colegas. “Dentro desse caótico quadro, você, profes-
sor, fez a diferença, ensinando através da tela do computador, do celular, do  
tablet e de outras ferramentas tecnológicas. Despertaram em nós, alunos, 
algo especial. Transformaram nossa maneira de ver, de sentir que é possível 
superarmos as dificuldades, principalmente levando-nos a compreender o 
que achávamos impossível”, destacou Dedé.

 Turma da Terceira Idade faz 
homenagem aos docentes

Diretora da Faculdade de Direito da UniSantos, a professora doutora 
Renata Soares Bonavides realizou, no dia 3 de março, a palestra “Crimes 
Passionais ou Amor Patológico?”, durante reunião aberta promovida pela 
Comissão de Direito da Família da OAB Santos.

Autora da obra cujo título é o mesmo da pales-
tra, a docente, que atua no ramo de Direito Pe-
nal, apresentou mais sobre esse tema ao longo do 
evento. Além desse livro, ela também é autora de 
“Direitos do presidiário e suas violações”.

OBRA - Com selo da Editora Paixão, a obra 
“Crimes Passionais ou Amor Patológica” busca na 
filosofia e na psiquiatria a distinção entre esses 
sentimentos e, após investigação da autora, chega 
a conclusão de que: quem ama não mata.

Docente ministra a palestra 
“Crimes Passionais”, na OAB

Renata Bonavides

https://www.unisantos.br/portal/noticias/mercado-em-comemoracao-ao-dia-do-biologo-curso-de-ciencias-biologicas-discute-os-desafios-profissionais/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/chefs-curso-de-gastronomia-reune-profissionais-conceituados-da-inglaterra-portugal-e-brasil-em-um-encontro-com-estudantes-para-discutir-os-desafios-e-oportunidades-no-mercado-de-trabalho/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/50-anos-curso-de-relacoes-publicas-promove-eventos-comemorativos-para-discutir-a-profissao-e-o-mercado-de-trabalho/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/gratidao-estudante-do-curso-voltado-para-terceira-idade-faz-homenagem-aos-docentes-por-conta-das-aulas-remotas/
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A necessidade da criação de mecanis-
mo de financiamento para Organização 
Mundial de Saúde, a formação de uma 

base unificada de pesquisa e intercâm-
bio científico, além de uma iniciativa global 

capaz de disponibilizar vacinas aprovadas e 
testadas para Covid-19, a fim de garantir campanhas 

de vacinação para o mundo inteiro. Essas foram algumas  
resoluções aprovadas por unanimidade por 75 estudantes do En-
sino Médio que representaram 29 países durante a sétima edição do  
Modelo das Nações Unidas (MONU) que simula uma assembleia da ONU. 
A atividade, realizada no dia 24 de outubro, fez parte do Programa de  
Educação Científica para o Ensino Médio que a UniSantos mantém por 
meio de convênio com mais de 35 escolas públicas e particulares da Região  
Metropolitana da Baixada Santista.

Com o tema “A Crise Mundial do Coronavírus”, a simulação, que cele-
brou os 75 anos da ONU, contou com os estudantes representando os 
seguintes países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, 

Austrália, Brasil, Chile, China, Colômbia, Coréia do Sul, Cuba, Equador, 
Estados Unidos, Espanha, França, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Nova 
Zelândia, Paquistão, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça, Uruguai 
e Venezuela. Para chegar a esse momento de simular a reunião, eles foram 

Simulação de assembleia da 
 ONU reúne 75 estudantes

preparados durante um período pelos professores doutores Daniel Rei Cor-
onato e Natália Noschese Fingermann, do curso de Relações Internacio-
nais, e pela professora mestre Melissa Mendes Caputo Vicente, do curso 
de História. Assim, estudaram a cultura e o sistema político de cada país. 
Inspirados pelo desafio, os estudantes utilizaram trajes típicos de cada país 
e vivenciaram de forma real a simulação.

Conhecimento 
compartilhado  

na escola
Depois de um ano de dedicação, os estu-

dantes da ETEC Doutora Ruth Cardoso, Fer-
nanda de Paula Cavalcante e Jeferson dos 
Santos Xavier apresentaram para os seus co-
legas, de forma remota, no dia 23 de setem-
bro, os resultados das suas pesquisas desen-
volvidas no Programa de Iniciação Científica e 
Tecnológica para o Ensino Médio. Essa inicia-
tiva ocorre com todos os estudantes que inte-

gram o programa, com o objetivo 
de compartilhar o conhecimento 
adquirido.

Fernanda Cavalcante apresen-
tou a pesquisa “O Direito Humano 

ao Acesso à Justiça por Meio das 
Formas Pacíficas de Resolução 
de Conflitos e sua Aplicação em 
Conflitos Ambientais”, orientada 
pela professora doutora Gabriela 
Soldano Garcez. Jeferson Xavier 
apresentou a pesquisa “Mobili-
dade Urbana na Cidade de San-
tos: Deslocamento das Pessoas 

com Mobilidade Reduzida”, orien-
tada pela professora mestre Zahra 

Adnan Kabbara de Queiroz.

Ensino Médio

Estudantes têm pesquisas premiadas 
na X Jornada de Iniciação Científica

Superando todos os desafios impostos pela Covid-19, mais de 50 
estudantes que integram o Programa de Educação Científica para 

o Ensino Médio apresentaram, no dia 22 de outubro, os resulta-
dos obtidos em suas pesquisas, durante a V Mostra Científica 
e a X Jornada de Iniciação Científica para o Ensino Médio da 
UniSantos. Os eventos integraram parte das atividades da X Semana de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade, a edição nacional promovida 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a 6ª Semana 

Municipal de Ciência e Tecnologia de Santos.
De forma remota, os estudantes apresentaram as suas pesquisas para uma comissão julga-

dora que destacou as melhores de acordo com a área de conhecimento. 

Com uma oficina sobre mapeamento 
da superfície terrestre e sistemas de 
informações geográficas, ministra-
da pelo professor mestre Jhonnes 
Alberto Vaz, teve início no dia 12 
de setembro o Expresso Cientí- 
fico, voltado para os estudantes 
das escolas de ensino médio 
conveniadas. O objetivo foi pro-
porcionar atividades experimentais e 
oficinas para contribuir com a for-
mação dos futuros universitários. 

Expresso Científico
Mais de 70 estudantes do ensino mé-

dio das escolas conveniadas iniciaram, 
no dia 9 de setembro, no Programa 

Expedição Científica, uma oportuni-
dade para os futuros universitárias 
vivenciarem a universidade por meio 
de atividades práticas em diferentes 
áreas do conhecimento. A oficina 
inaugural, relacionada aos cuida-

dos com a saúde na adolescência, 
foi ministrada pela professora doutora 
Eliana Miura Zucchi.

Expedição Científica

https://www.unisantos.br/portal/noticias/monu-em-formato-virtual-simulacao-da-assembleia-da-onu-reune-75-estudantes-do-ensino-medio-que-representaram-29-paises/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/pesquisa-estudantes-do-ensino-medio-tem-pesquisas-premiadas-na-x-jornada-de-iniciacao-cientifica/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/educacao-cientifica-oficina-de-abertura-do-expresso-cientifica-promove-uma-viagem-ao-espaco/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/experiencias-nova-turma-de-estudantes-do-programa-expedicao-cientifica-para-o-ensino-medio-inicia-atividades-praticas-em-diferentes-areas-do-conhecimento/
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Docente é mediadora em evento  
sobre cooperação entre Brasil e África

Docente e pesquisadora do 
curso de Relações Internacio-
nais da UniSantos, a professora 
doutora Natália Noschese Fin-

germann mediou duas sessões no 
evento internacional “Focus on Africa 2020”, 
entre os dias 26 e 28 de outubro, realizado de 
forma totalmente on-line. O objetivo foi debater 
as possibilidades de cooperação entre o Brasil 
e a África, aprofundando a discussão em as-
pectos econômicos dos países africanos.

O evento, organizado pelo Standard BANK 
Brasil, um dos maiores bancos da África em 
ativos e receita, contou com a participação 
de profissionais e autoridades de diferentes 

países, dentre os quais, o vice-presidente 
do Brasil, general Antônio Hamilton Martins 
Mourão, e a ministra da agricultura, pecuária e 
abastecimento do Brasil, Tereza Cristina Cor-
rêa da Costa Dias.

Natália  
Fingermann

Professores de Música na  
2ª Semana Cultural Gilberto Mendes

Do curso de Música da UniSantos, os profes-
sores doutores Antonio Eduardo Santos e Gil 

Nuno Vaz participaram da 2ª Semana 
Cultural Gilberto Mendes, no dia 

15 de outubro. Por conta da 
pandemia de Covid-19, toda 
a programação aconteceu 
de forma virtual com trans-
missão pelo www.face-
book.com/semanacultural-
gilbertomendes. Criador do 

Festival de Música Nova e 
um dos maiores músicos 
do País, ele é homenage-

ado pela UniSantos que 
instalou, em 2018, a Cátedra 

Gilberto Mendes, com o objetivo de 
contribuir para o conhecimento e desen-

volvimento de linguagens e técnicas musicais.
Pianista, o professor Antonio Eduardo, um 

dos organizadores do evento, interpretou 
duas obras: “Canção de Cor” (1996) e 
“A Quem Quer Todas as Notas” (2003). 
Compositor, Gil Nuno, que também é 
docente dos cursos de Comunicação, 
participou com o depoimento “Gilberto 
Mendes no Cine Inês”. Ele destacou o papel do 
músico revolucionário, como incentivador da 
pesquisa de Inês Cruz sobre os Clubes de Ci- 
nema e de Arte de Santos, que será publicada, 
em breve, em livro que terá o selo da Editora 
Leopoldianum da UniSantos. 

Inês Cruz (1945 – 2016) foi egressa dos cur-
sos de Comunicação e História, tendo sido 
também professora do curso de História da 
UniSantos.

“Novos Tempos: A Urgência de Novas 
Pedagogias e Novas Didáticas” foi tema 
da mesa-redonda que contou com a par-
ticipação da pesquisadora da UniSantos, 
a professora doutora Maria Amélia do 
Rosário Santoro Franco, no dia 24 de se-
tembro, durante o XIV Colóquio Interna-
cional Educação e Contemporaneidade 
(EDUCON).

Presente em mais uma edição do 
Colóquio, a professora Maria Amélia 
Franco, do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação, comentou 
que aprender e ensinar são questões de-
safiadoras e exigem a dedicação de todos 
para poder resistir às novas políticas neo-

liberais que trans-
formaram as salas 
de aula em lugares 
frios e sem sentido. 

Pesquisadora 
participa do 

EDUCON 2020

Maria Amélia 
Santoro

Pesquisadores discutem o  
trabalho pedagógico em webinar

“O Trabalho Pedagógico On-line: Desdobramentos à Prática Docente na Educação Básica” 
foi o tema do webinar Café Pedagógico, no dia 3 de agosto. O evento contou com a participação 
de representantes do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da UniSantos, a profes-
sora doutora Maria Amélia do Rosário Santoro Franco, a doutoranda  Lisley Cristina Gomes da Silva e a 
mestranda Thaís Morgado dos Santos; além da professora especialista Claudia de Toledo Giovannetti, 
diretora de escola pública em Santos.

Com o objetivo de debater as questões pedagógicas 
neste período de isolamento social e os desafios do tra-
balho docente, o Café Pedagógico fez parte das atividades 
do Grupo de Pesquisa CNPq/UFS Educação e Contempo-
raneidade (EDUCON) e integra a programação prévia do 
XIV Colóquio Internacional “Educação e Contemporanei-
dade”. O evento foi aberto pelo presidente da comissão 
científica do EDUCON, o professor doutor Bernard Char-
lot, titular emérito da Universidade Paris 8 (França),  
voluntário na Universidade Federal de Sergipe. Evento integrou  Colóquio Internacional

Dando início às comemorações dos 50 
anos do curso de Relações Públicas, o 
fenômeno da desinformação, que vem 

afetando ainda mais a população du-
rante a pandemia, foi discutido no 
webinar “Fake News em Tempos de 
Pandemia da Covid-19”, realizado no 

dia 4 de junho. 
Para debater sobre este fenômeno, 

o webinar contou com a participação da 
egressa do curso de Relações Públi-
cas, a pesquisadora da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) e doutora em Co-
municação Audiovisual e Revolução 
Tecnológica pela Universidade de Sal-
amanca, Claudia Pereira Galhardi; do 
coordenador do Centro de Ciências da 
Educação e Comunicação, o professor 
mestre Paulo Roberto Bornsen Vibiam; e 
da docente do curso de Relações Públi-
cas, a professora mestre Isys Helfenstein 
Remião.

Combate às  
Fake News 

https://www.unisantos.br/portal/noticias/internacional-docente-de-relacoes-internacionais-e-mediadora-em-evento-que-debate-cooperacao-entre-brasil-e-africa/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/internacional-pesquisadora-do-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-em-educacao-participa-do-educon-2020/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/cultura-docentes-do-curso-de-musica-da-unisantos-participam-da-2a-semana-cultural-gilberto-mendes/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/cafe-pedagogico-pesquisadores-do-mestrado-e-doutorado-em-educacao-discutem-o-trabalho-pedagogico/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/webinar-o-papel-da-comunicacao-e-da-educacao-no-combate-as-fake-news-da-inicio-as-comemoracoes-dos-50-anos-de-rp/
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Pianista e compositor, o pro-
fessor doutor Antonio Eduardo 

Santos participou, no dia 25 de 
maio, da Constelação:  MGM – Maestro Gil-
berto Mendes (Música, Cinema e Som). Real-
izada pelo Cine Inês, em parceria com a Cá- 
tedra Gilberto Mendes, da UniSantos, o even-
to aconteceu no formato digital, pelo portal do 
Cine Inês. Ele marcou a inauguração do ambi-
ente Paço Externo, que integra as atividades 
denominadas circuitos cruzados sobre nomes 
relevantes das artes vinculadas ao cinema.

Durante o primeiro episódio do Paço Externo, 
o docente, que atuou em parceria com o pro-
fessor doutor Gil Nunes Vaz Pereira da Silva, 
do curso de Música da UniSantos, comentou 
sobre a importância do cinema na composição 
e elaboração das obras do músico santis-
ta, como: “Visitantes da Noite”, “Canções da 
Rússia”, “Prelúdia nª2” e “Mephisto”. Além de 
comentar as composições, o pianista também 
apresentou um pouco mais dessas obras por 
meio de um recital de piano.

Professor  participa 
de evento do  

Cine Inês 
Docente do Programa de  
Mestrado e Doutorado em Di-
reito e da Faculdade de Direito 
da UniSantos, o professor 

doutor Daniel Freire e Almeida 
participou, no dia 29 de maio, 

do programa de rádio Resposta Pronta, da 
emissora portuguesa Observador. Doutor em 
Direito Internacional, o docente comentou o 
conflito entre o presidente americano Donald 
Trump e a rede social Twitter.

Em meio a série de protestos que ocorre-
ram em Minneapolis e em diversos estados 
americanos, devido à morte de George Floyd, 
o presidente americano ameaçou fechar 

Pesquisador debate conflito entre  
Trump e Twitter em rádio portuguesa

plataformas de re-
des sociais após 
o Twitter alertar 
que três men-
sagens, con-
tinham menti-
ras e promoviam a 
violência. Segundo Daniel 
Freire, especialista em Direito na Internet, o 
debate levantado pelo presidente america-
no, por meio de uma ordem executiva, tem 
como objetivo uma possível substituição da 
Constituição de 1996, que diz que o gover-
no não pode limitar o discurso de entidades 
privadas.

Docente do Programa 
de Mestrado e Doutorado 

em Saúde Coletiva, e dos cur-
sos de Ciências Biológicas, En-

fermagem e Nutrição da UniSan-
tos, a professora doutora Carolina 

Luisa Alves Barbieri foi uma das palestrantes 
do evento “Negacionismo Científico e Teorias da 
Conspiração, realizado entre os dias 16 e 26 de 
março, no Centro de Pesquisa e Formação Sesc 
São Paulo, em São Paulo.

Com pesquisas e publicações realizadas na 
área de vacinação, a coordenadora da Liga de 

Pesquisadora ministra palestra  
sobre o movimento antivacinação

Antonio Eduardo durante o evento on-line

Daniel Freire 

Saúde Materno Infantil da Uni-
Santos ministrou, no dia 19, a 
palestra “Movimento Antivaci-
nação”, que teve como objetivo 
expor um breve histórico des- 
ses movimentos no Brasil e no 
mundo, com destaque às es-
pecificidades do contexto bra-
sileiro e às dimensões sociais 
mais amplas, como a influência da internet e a 
crise de confiança que extrapola as instituições 
relacionadas com as vacinas e as práticas de 
imunização.

Carolina  
Barbieri

Mais uma vez, o Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão e a As-
sociação Atlética Alexandre de Gusmão, da Faculdade de Direito, de-
ram exemplo de união e solidariedade. Durante a campanha do Trote 
Solidário 2020, eles conseguiram o engajamento de 255 estudantes e 
arrecadaram centenas de produtos alimentícios que foram destinados 
ao Projeto Social Navegantes da Esperança, de Guarujá.

O objetivo do trote foi promover a integração entre veteranos e calou-

Centro Acadêmico e Atlética da Faculdade 
 de Direito doam alimentos a entidade social

ros, por meio de uma ação filantrópica, ressaltando 
o perfil comunitário da UniSantos. Os estudantes 
estiveram sensibilizados também, inicialmente, 
com a situação das famílias que perderam bens 
materiais e familiares durante o temporal do 
dia 2 de março, que ocasionou dezenas de 
mortos e centenas de desabrigados.

Por conta da pandemia da Covid-19, os or-
ganizadores anteciparam a entrega dos materi-
ais arrecadados para o dia 27 de março, o que pode 
contribuir para a ampliação das ações da entidade social. 

ENTIDADE – O Projeto Navegantes da Esperança, criado em 2010, 
atende crianças com necessidades especiais, carentes e as famílias 
que estão em extrema dificuldade financeira. Mensalmente, são dis-
tribuídas 50 cestas básicas aos assistidos e é realizado um bazar 
solidário. A entidade conta com o apoio de doadores e de campanhas 
organizadas por parceiros.

Arrecadação  
contou com a  
participação de 
255 estudantes

https://www.unisantos.br/portal/noticias/solidariedade-centro-academico-e-atletica-da-faculdade-de-direito-doam-alimentos-a-entidade-social/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/musica-docente-comenta-a-importancia-do-cinema-nas-obras-de-gilberto-mendes-em-evento-do-cine-ines-e-catedra-da-unisantos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/direito-na-internet-docente-da-unisantos-debate-conflito-entre-trump-e-twitter-em-programa-de-radio-portuguesa/
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Incansáveis no exercício profissional, os en-
fermeiros ganharam maior visibilidade e, ao lado 
de outros profissionais da área da saúde, são 
reconhecidos como verdadeiros heróis. Atual-
mente, estão na linha de frente para auxiliar na 
recuperação dos contaminados pela Covid-19, 
mas sempre exerceram um papel essencial nas 
ações de prevenção, promoção e reabilitação 
da saúde. No dia 12 de maio, Dia Internacion-
al da Enfermagem e Dia do Enfermeiro, o curso 
de Enfermagem da UniSantos também foi lem-
brado pela trajetória de sucesso na formação de 
centenas de profissionais de enfermagem que 
atuam em todo o País. 

Nelma Ribeiro Tavares Matias é um dos ex-
emplos de egresso em destaque no mercado 

No Dia do Enfermeiro, UniSantos é 
reconhecida pela formação 

de trabalho, que reconhece os  
diferenciais do curso da UniSan-
tos.  Graduada em 2014, ela atuou durante 
três anos no pronto socorro do Complexo Hos-
pitalar Irmã Dulce e, neste ano, assumiu a co-
ordenação de uma Unidade de Pronto Atendi-
mento do município de Praia Grande.  Atenta à 
importância da qualificação 
permanente, fez pós-gra- 
duação em Enfermagem 
em Urgência e Emergência 
no Albert Einstein e cursa  
atualmente pós-graduação 
em Gestão Hospitalar.

A nova turma de estudantes do curso de qualificação em serviços de 
alimentos do restaurante-escola “Estação Bistrô” participou de aulas so-
bre “Fundamentos de serviços de restaurantes e eventos”, nos dias 29 e 
30 de janeiro, na UniSantos. Eles também conheceram um pouco mais 
a instituição, que é a parceira da Prefeitura Municipal de Santos neste 

13ª Turma do “Estação Bistrô” inicia atividades 
visando ingresso no mercado de trabalho

projeto que já formou mais de 200 novos profissionais. 
Sob a orientação da professora doutora Michele 

Leiko Uemura, coordenadora do curso de Gastrono-
mia da UniSantos, e da professora mestre Kelly Fer-
reira Piasentin, eles participaram das atividades que 

envolveram os cursos de 
Gastronomia e Nutrição. No restauran-
te-escola, adquiriram experiência nas 
áreas da cozinha quente, cozinha fria, 
panificação, salão e bar.

Estudantes participam de aula no  
Laboratório de Gastronomia e Nutrição

Possuir uma visão crítica da realidade e pai- 
xão pela educação são características es-

senciais para quem quer ser um educador. 
A formação profissional do pedagogo tem 
assumido lugar de destaque nos debates 
educacionais no Brasil e no mundo.  Des-
de a alfabetização até a gestão escolar, 

são muitas as possibilidades para que os profis-
sionais da área empreguem conhecimentos 
pedagógicos, até mesmo em ambientes não 
escolares. No Dia Nacional do Pedagogo, cele-
brado em 20 de maio, estudantes e docentes do 
curso de Pedagogia da UniSantos falaram sobre 
os desafios da átrea. 

ESCOLHA - Avaliado com Conceito 5 (má- 

Pedagogia comemora o seu  
dia em meio aos desafios atuais

ximo) pelo MEC/ENADE, 
o curso de Pedagogia da 
UniSantos acabou sendo 
uma escolha natural para 
Mariclara Ferreira dos San-
tos, estudante do 6º se-
mestre, uma vez que ela 
já tinha familiaridade com 
a Universidade. Enquanto 
estudante do ensino funda-
mental, ela teve aulas de matemática avançada 
com um professor/estagiário da UniSantos que 
integrava o Programa Institucional de Iniciação 
à Vida Acadêmica (PIBID), fruto de parceria en-
tre a UniSantos e a Capes/MEC.

Mariclara dos 
Santos

A importância do direito para a 
sociedade, o senso de justiça, a 
paixão pelo exercício profissional 
e a oportunidade de contribuir para a 
garantia dos direitos individuais foram al-
gumas das motivações que fizeram com 
que Gabriel Leite Carvalho, Almir Luan 
Mirisola de Jesus e Monyque Silva Lou-
renço Lodi optassem pelo curso de Di-
reito. No Dia de Santo Ivo (19 de maio), 
patrono dos estudantes de Direito, eles 
comentaram sobre a escolha pela profis-
são e pela UniSantos, além das expecta-
tivas em relação à carreira jurídica.

“Eu sentia que o Direito seria o cam-
po que mais iria me aproximar dos  
problemas que enfrentamos em diver-
sas esferas da sociedade, algo pelo qual 
sempre tive interesse”, diz o estudante 
do 3º semestre, Gabriel Carvalho.  Sua 
expectativa vai sendo consolidada nas 
experiências durante as aulas e no es-
tágio que já iniciou. Ele ressalta o ambi-
ente de respeito entre os estudantes e 

docentes não só duran-
te as aulas, como um 
diferencial nos estudos. 

Acadêmicos 
falam sobre a 

carreira jurídica

Gabriel Carvalho Nelma Matias

https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-nova-turma-de-estudantes-do-curso-de-qualificacao-em-servicos-de-alimento-do-restaurante-escola-estacao-bistro-inicia-atividades-e-vive-expectativa-para-ingresso-n/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/comemoracao-no-dia-de-santo-ivo-patrono-dos-estudantes-de-direito-academicos-falam-sobre-a-data-em-homenagem-a-profissao-as-leis-e-ao-exercicio-da-justica/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/celebracao-no-dia-nacional-do-pedagogo-unisantos-da-voz-aos-estudantes-que-escolheram-a-arte-de-ensinar/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/homenagem-no-dia-do-enfermeiro-curso-de-enfermagem-da-unisantos-tambem-e-reconhecido-pela-trajetoria-de-sucesso-na-formacao-de-profissionais-que-sao-considerados-herois-em-todo-o-mundo/
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Docente do curso de Arquite-
tura e Urbanismo, o fotógrafo 

Marcos Assis Piffer promoveu a exposição “Per-
didos na Infância – uma arqueologia praiana 
do plástico”, no Aquário Municipal de Santos. A 
mostra, que também é uma instalação artística, 
ocupou as paredes externas do edifício do dia 
11 de janeiro até o final do mês de fevereiro. A 
mostra reuniu 94 imagens de brinquedos cole-
tadas pelo autor nas praias de Santos, em  11 
estruturas de 1 metro de altura por 2 de compri-
mento, além de três painéis menores.

A exposição constituída dos brinquedos  
recolhidos e catalogados pelo autor é fruto 
de um trabalho sobre objetos de plástico que 
relaciona meio ambiente, memórias afetivas, 

Docente de Arquitetura faz intervenção 
artística no Aquário de Santos

infância, fotografia e instalação artística. Além 
do ensaio, Marcos Piffer também criou com 
as imagens produzidas dois jogos para cri-
anças – um jogo da memória e um jogo “lince” 
– onde através da atividade lúdica de brincar 
sejam apresentadas e discutidas as questões 
ambientais centrais presentes na sua gênese. 
Um destes jogos com 40 cartas foi doado ao 
Aquário na abertura da exposição para ser us-
ado em ações educativas junto às crianças.

Objetos  
foram  
encontrados 
nas praias 
de Santos

Atingindo a pontuação de 1110 pontos, a 
equipe “RealOficial”, formada pelos estu-
dantes Bianca Siqueira de Santana, Brendon 
Almeida de Araújo, Camilla Bragion Moura 
e Camila Danielle da Silva, do 7º semestre 

Da equipe RealOficial, estudantes do curso de 
Direito são os vencedores do UniChallenge

do curso de Direito, foi a grande vencedora 
da primeira edição do UniChallenge. A com-
petição que reuniu 40 times formados por 149 
estudantes de diferentes cursos da UniSan-
tos aconteceu de forma virtual, entre os dias 
20 de abril e 1 de maio, com o objetivo de 
promover a integração entre os discentes dos 
diferentes cursos. 

Tendo como tema central do desafio “os es-
portes”, o grupo teve que superar seis etapas 
que consistiam em perguntas objetivas so-
bre diferentes tipos de esportes, e-Sports e 
Olimpíadas, além da elaboração de vídeos no 

aplicativo tiktok: embaixa-
dinha com papel higiênico, 
atuação artística, dublagem 
de filme, movimentos de 
yoga, entre outros, até atingir 
a pontuação máxima. Ao fi-
nal de cada etapa, os gru-
pos tiveram que enviar 
as suas produções para 
a comissão organizadora 
do torneio, promovido pelo 
Departamento de Marketing 
da UniSantos.Desafio contou com atividades físicas

Com o objetivo de oferecer experiên-
cias básicas em música, movimento e 
dança para docentes, foi realizado o X 
Curso Internacional Orff-Schulwerk, cur-
so de extensão e capacitação profission-
al “Música e movimento na Educação”, 
promovido pela Associação ORFF Brasil 
(ABRAORFF) e UniSantos. Com a parti- 
cipação de 87 educadores, as atividades 
foram realizadas, de 6 a 10 de janeiro, no 
colégio Beatíssima Virgem Maria, em São 
Paulo. 

Do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Educação da UniSantos, a pro-
fessora doutora Maria de Fátima Barbosa 
Abdalla integra a comissão organizadora 
do curso ao lado das professoras Maiumy 
Takai (ABRAORFF), Gabriela Vasconcelos 
Abdalla (ABRAORFF) e Maristela Mosca 
(UFRN/ABRAORFF). Voltadas para pro-
fessores da educação infantil, ensinos fun-
damental e médio, as atividades contaram 
com diversas abordagens de consciência 
corporal; promoveram o encontro entre a 
percussão corporal, a voz can-
tada e a movimentação inspi-
rada nas danças brasileiras.

Universidade e 
ABRAORFF  

promovem curso

Experiências básicas de música

Fazendo parte de um seleto grupo de 60 
músicos da Baixada Santista, Região Metropol-
itana de São Paulo, Poços de Caldas e Rio Cla-
ro,  a estudante do 5º semestre de Música, Ana 
Carolina Silva e o egresso do curso, Murilo Ce-
sar do Carmo Matheus, participaram, entre os 
dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, do IV Bravo 
Festival de Música Orquestral de Santos, rea- 
lizado no Teatro Municipal Brás Cubas, em 
Santos.

Depois de passarem por um processo seleti-
vo, em que tiveram seus currículos e vídeo en-
viados analisados, os representantes do curso 
de Música da UniSantos participaram de mas-
terclass com renomados artistas do cenário 
musical, aulas de música de câmera e dos en-
saios da Orquestra Acadêmica que foi montada 

Estudante e egresso do curso de  
Música participam do Bravo Festival

com os participantes.
No último dia do evento, sob a regência do 

maestro Marcos Martins Araújo, eles colocar-
am em prática todos os ensinamentos adquiri-
dos durante o Festival, na Noite de 
Gala que teve como convidado 
especial o músico e compositor 
José Simonian.

Ana Carolina Silva e Murilo do Carmo

https://www.unisantos.br/portal/noticias/desafio-da-equipe-realoficial-estudantes-do-curso-de-direito-sao-os-vencedores-da-primeira-edicao-do-unichallenge/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/talentos-estudante-e-egresso-do-curso-de-musica-participam-do-bravo-festival-de-musica-orquestral-de-santos/
https://www.unisantos.br/portal/noticias/extensao-unisantos-e-abraorff-promovem-o-x-curso-internacional-orff-schulwerk-para-a-educacao/


IN
FO

R
M

A
T

IV
O

 C
A

T
Ó

LI
C

A
 U

N
IS

A
N

TO
S

 • 
E

D
. 3

40
 • 

S
A

N
TO

S
 / 

20
20

29

Em comemoração aos 50 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo, a 
instituição realizou, entre os dias 26 e 30 de outubro, a XXII Semana de 
Arquitetura e Urbanismo. O evento teve como objetivo refletir sobre a sua 
relevância cultural no ensino e na produção da arquitetura na região e con-
tou com a presença de estudantes, docentes e egressos da Universidade.

Apresentando o resultado da pesquisa “Projeto FAUS” que foi desenvolvi-
da como tese do seu doutorado, o professor doutor José Maria Macedo 
Filho ministrou a palestra de abertura da Semana. Destacando pontos im-
portantes da história da Universidade, o professor disse que apesar das 
barreiras impostas pela Covid-19, poder compartilhar essa produção duran-
te o evento é motivo de grande alegria.

Egresso do curso, o docente apresentou parte da história e curiosidades, 
como a mobilização para construção do edifício do curso de Arquitetura, 
que foi um marco na região.  “É muito gratificante poder compartilhar um 
pouco da história da nossa casa com todos os alunos, nessa semana que 
comemoramos o nosso jubileu”, concluiu.

DEBATE - Dando sequên-
cia à palestra do professor 
José Maria Macedo, os do-
centes do curso, professor 
doutor José Marques Carriço e  

Na XXII Semana de Arquitetura e Urbanismo, 
Faus comemora os 50 anos de existência

mestre Fábio Eduardo Serrano, e o doutor em Estruturas Ambientais Ur-
banas, Edgar Gonçalves Dente, participaram de um debate sobre os 50 
anos de história da Universidade.

Reitor da UniSantos, o professor mestre Marcos Medina Leite comentou 
que os 50 anos devem ser comemorados com imensa alegria por todos. Ele 
ainda ressaltou que o conhecimento da história é importantíssimo pelos es-
tudantes e que as próximas gerações devem continuar sua formação com o 
mesmo comprometimento. “Formamos estudantes para pensarem em todo 
o nosso espaço vital e não apenas na nossa região, e para dialogar com a 
sociedade e gerar novas perspectivas de pesquisa”.

O evento também contou com a presença do diretor do Centro de Ciên-
cias Exatas, Arquitetura e Engenharia, o professor doutor Cleber Ferrão 
Corrêa, e o coordenador do curso, o professor mestre Ricardo Augusto de 
Mello Granata.

Professor José Maria  
Macedo apresentou a 
pesquisa ‘Projeto FAUS’

Evento   
discutiu  

relevância 
cultural e a 

produção da 
arquitetura na 

região

Aula inaugural do curso de  
Formação em Teologia para Leigos
Com objetivo de apresentar o novo Plano 

Diocesano de Evangelização, o Instituto de 
Teologia São José de Anchieta da UniSantos 
promoveu, no dia 19 de agosto, a aula inau-
gural “Plano Diocesano de Evangelização: 
Desafios Pastorais Rumo ao Centenário”, do 
curso de Formação em Teologia para Leigos.  
O evento marcou o retorno da turma de forma 
remota e teve como palestrante o chanceler 
da Universidade e presidente da Sociedade 
Visconde de São Leopoldo, o bispo diocesa-
no de Santos, Dom Tarcísio Scaramussa.  

Dom Tarcísio comentou que o Plano de 
Evangelização quer responder à realidade 
da vida e esse é o novo cotidiano que explica 
situações bem concretas. Próximo do cen-

tenário da Di-
ocese de San-

tos, que será em 2024, ele ressaltou que esse 
novo modelo serve como um caminho de ren-
ovação e de uma igreja mais fortalecida.

Para o reitor da UniSantos, o professor me-
stre Marcos Medina Leite, a Universidade 
pode ser um espaço oportuno para engajar 
essa missão do Plano de Evangelização, 
sendo que essa caminhada envolve toda a 
instituição. “Participar e vivenciar na Univer-
sidade pode ser uma excelente oportunidade 
para engajar a comunidade com a missão do 
Plano que fala das políticas públicas, do meio 
ambiente e da ação da Igreja”.

‘Plano Diocesano de Evangelização’ foi 
apresentado no encontro 

Bispo  
diocesano, 
Dom Tarcísio 
ministrou aula 
inaugural

Mostrando que Psicologia e Urbanismo an-
dam lado a lado, a mesa-redonda “Direito à Ci-
dade: Urbanismo e suas Produções na Subjeti- 
vidade” encerrou, no dia 12 de novembro, a 47ª   
edição da Semana de Psicologia da UniSantos, 
que durante três dias promoveu a reflexão de te-
mas relacionados a abordagens clínicas e técni-
cas expressivas. As atividades reuniram mais de 
100 participantes por dia.

Para discutir o direito à cidade, participaram 
o docente do curso de Arquitetura e Urbanismo 
da UniSantos, o professor doutor José Marques 
Carriço, e as psicólogas Maria Aparecida Pereira 
Lima e Tatiana Minchoni. Os palestrantes reco- 
nheceram que as desigualdades sociais são 
as responsáveis por boa parte dos desastres  
ocasionados nos últimos tempos, lembrando de 
situações como os deslizamentos de morros na 
região, no início do ano, que ocasionaram em 
dezenas de mortos. A intervenção 
dos psicólogos nestes 
momentos é funda-
mental para ameni-
zar o sofrimento.

47ª Semana de 
Psicologia discute 
o direito à cidade

doutor


