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Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
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Introdução: A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) é o órgão
executivo da Uniso que superintende e coordena as atividades de extensão e de
atendimento à comunidade interna e externa da Universidade. É responsável pela
implementação e coordenação da política e das práticas de extensão dela decorrentes.
A PROEXT conta com a seguinte estrutura:
Comitê de extensão: Tem caráter consultivo, propositivo e de acompanhamento
das atividades de extensão. É nomeado anualmente pelo Pró-Reitor de Extensão e
Assuntos Comunitários e tem as seguintes atribuições:
- Assessorar a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários na elaboração
e acompanhamento da política de extensão da Uniso;
- Propor estratégias e ações para as práticas extensionistas;
- Avaliar e acompanhar programas e projetos de extensão;
É constituído por oito docentes da Universidade de Sorocaba, representando
cada uma das oito áreas temáticas nacionais: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e
Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção e Trabalho. O Comitê é
presidido pelo Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários.
Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários: É um organismo do Conselho
Universitário (Consu) que tem a finalidade de estudar com profundidade assuntos relativos a
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esse Conselho.
Responsáveis por programas de extensão: São docentes da Universidade
responsáveis pelo planejamento, coordenação e assessoramento dos projetos de extensão
que compõem o programa sob sua responsabilidade.
Responsáveis por projetos de extensão: São docentes da Universidade
responsáveis pela execução, planejamento e orientação dos participantes dos projetos de
extensão.
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1. GESTÃO DA EXTENSÃO
1.1 Reunião Semanal

▪

Reitoria - às sextas-feiras.

1.2 Reuniões mensais

▪

Consu – Conselho Universitário;

▪

Coordenadores de Curso;

▪

Câmara de Extensão;

▪

EEPIC;

▪

Mantenedora – Fundação Dom Aguirre;

▪

Comitê de Extensão.

1.3 Reuniões específicas de trabalho/atendimento

▪

Comunidade em geral;

▪

Professores, funcionários e estagiários;

▪

Coordenadores de Núcleo;

▪

Programa de Formação Continuada – Teia do Saber (Licitações);

▪

Programa Saúde do Trabalhador – Unisaúde;

▪

Colação de Grau;

▪

Entidades diversas (Empresas, Ongs, Fundação C.A.S.A., GPACI, Sebrae, CIESP,

1.4 Participação em reuniões ligadas à Proext

▪

Reunião com empresários do Sabrina Resort (26/01);

▪

Reunião na Secretaria Educação - Cerquilho (29/01);

▪

Visita à Fundação C.A.S.A. (31/01);

▪

Secretaria de Educação - Sorocaba (22/02);

▪

Secretaria de Parcerias - Sorocaba (23/02);

▪

Visita ao Centro Comunitário Pe Luiz Scrosoppi (27/02);

▪

Encontro da Câmara Sudeste do Forext na Universidade Metodista de São Paulo
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SESC, Prefeitura de Sorocaba e Região, Polícia Militar, etc.).
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(28/02-01/03);
▪

Formatura 1ª turma do curso de Informática – Fundação C.A.S.A. (30/03);

▪

Visita à Santista Textil – Tatui (03/04);

▪

Visita à E. M. Prof. Edemir Antônio Digiampetri ( 24/04);

▪

Secretaria de Cultura – Sorocaba (18/05);

▪

Conjunto Hospitalar de Sorocaba (29/05);

▪

Visita ao GPACI – Sorocaba (01/06);

▪

Secretaria de Educação – Tietê (04/06);

▪

Formatura 2ª e 3ª turma do curso de Informática – Fundação C.A.S.A. (22/06);

▪

Projeto Oficina do Saber (24/07);

▪

Secretaria do Governo e Planejamento - Sorocaba (22/08);

▪

Participação na 1ª Rodada de Negócios Sociais de Sorocaba (28/08);

▪

III Encontro Discente de Extensão – Universidade São Camilo (01-02/09);

▪

Projeto Clube da Escola (10/09);

▪

Instituto Paulo Freire (17/10);

▪

Instituto da Cidadania Brasil/Universidade Presbiteriana Mackenzie (22/11);

▪

Encontro do Conselho Federal de Farmácia em Goiânia (30/112);

▪

Reunião da CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação –
Ministério da Educação - Brasília (01-05/12);

▪

Formatura das turmas do curso de Informática, Garçom e Auxiliar de Escritório –
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Fundação C.A.S.A. (07/12);
▪

Prêmio Nacional de Excelência na Educação – Educare (11/12);

▪

Curso Conselho Federal de Farmácia Vitória (ES) (21/12).

1.5 Demais Atividades Administrativas

▪

Revisão do PDI da PROEXT;

▪

Elaboração do Balanço Comunitário 2007;

▪

Gerenciamento do Programa de Bolsa de Extensão Universitária;

▪

Gestão de Cursos de Extensão Universitária;

▪

Preenchimento de relatórios para o INSS, MEC, INEP.
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2. CURSOS DE EXTENSÃO
Caracterizam-se como um conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico e/ou
prático, presencial, semipresencial ou a distância, planejadas e organizadas de maneira
sistemática, com carga horária definida e processo de avaliação formal.

Curso

Carga

Nº.

Nº.

horária (h)

turmas

alunos

Atualização em Antibiograma

12

01

42

África: Nossa História, nossa gente:África, para neo-africanos

30

01

22

Ética e Direitos Humanos na Administração Pública

12

01

25

Photoshop Básico

8

01

8

Auditores Internos para Sistemas de Gestão ambiental

25

02

24

África: Nossa História, nossa gente: “África, Áfricas”

30

01

14

Pronúncia da Língua Inglesa I

36

01

30

OAB – Curso preparatório

90

01

22

Confeitaria Básica

24

01

23

Culinária Básica

27

01

27

Garçom

16

01

10

Camareira

16

01

25

África: Nossa História, nossa gente: “África, Brasil”

30

01

25

Visual Basic.Net

12

01

14

368

15

311

Total
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2.1 Presenciais
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2.2 Universidade da Terceira Idade
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Curso

Carga

Nº.

Nº.

horária (h)

turmas

alunos

Dança de Salão

60

02

59

Artes-Restauração Artística de móveis e Objetos

60

02

37

Tai Chi Chuan

60

02

52

Memória e Envelhecimento Saudável

60

02

81

Dança

60

02

60

Yoga

60

02

52

Musculação

60

02

04

Informática

630

21

533

Atualidades em Gerontologia

60

02

50

Italiano

60

02

45

Espanhol

180

06

166

Inglês

120

04

159

Francês

120

04

74

Coral

60

02

49

Teatro

60

02

30

Esporte Adaptado

60

02

10

Conferências sobre a Espanha

30

01

20

1800

60

1481

Total
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3. EVENTOS DE EXTENSÃO
Caracterizam-se como ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre, ou
também com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, científico e
tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade.

3.1 EEPIC

Realizado entre os dias 21 a 23 de maio, o 10º Encontro de Pesquisadores e de Iniciação
Científica e o 5º Encontro de Extensão (EEPIC), com a apresentação de 43 trabalhos de
Extensão dos alunos do Programa de Bolsas de Extensão (Probex).

3.2 I Fórum Social de Medidas Socioeducativas

A Uniso e o Centro de Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente “Dom Luciano Mendes
de Almeida” (C.A.S.A) realizaram, em 21 de novembro, o I Fórum Social de Medidas
Socieducativas

–

Execução

de

Medidas

Socieducativas:

Desafios

da
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Contemporaneidade. Aproximadamente 200 pessoas participaram do evento.
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4. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO

4.1 ÁREA: COMUNICAÇÃO

4.1.1

Programa Laboratório de Comunicação

a) Projeto Memória do Esporte de Sorocaba - O objetivo deste projeto é resgatar a
História do Esporte da cidade de Sorocaba, por meio de entrevistas, digitalização de
documentários, fotos de ex-atletas e equipes, disponibilizando a toda a comunidade
este acervo. Foram beneficiadas 300 pessoas.

b) Projeto Gravação do Programa Igreja Novo Milênio - O Programa Igreja no Novo
Milênio aborda assuntos importantes para o meio religioso, ajudando e motivando os
telespectadores e ensinando-os a viver de maneira cristã. São beneficiados com o
projeto todos os telespectadores da TV Canção Nova, aproximadamente 1.000
pessoas.

4.1.2

Programa Turismo e Desenvolvimento

a) Projeto Recreação e Educação Ambiental no Parque Zoológico “Quinzinho de
Barros” – O objetivo principal é conscientizar a comunidade sorocabana do bom uso
dos espaços naturais nos centros urbanos, incentivando-os a fazer melhor uso do
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seu tempo livre. Em 2007 cerca de 35 escolas (aproximadamente 7000 mil alunos)
visitaram o parque.

b) Projeto Diagnóstico e Prognóstico turístico de municípios – Tem como objetivo
geral prover condições objetivas para que os municípios da região de Sorocaba
ordenem a exploração da atividade turística, produzindo informações turísticas tanto
para os municípios quanto para a academia, ampliando possibilidades de
investigação científica. São beneficiados com o projeto toda a população da Cidade
de Votorantim/SP, aproximadamente 100 mil habitantes.
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4.2 ÁREA: CULTURA

4.2.1

Programa Arte e Educação

a) Projeto Arte na Escola - O objetivo é fomentar a discussão dos processos
educacionais que envolvam a capacitação continuada do professor de Arte, com
ênfase no teatro. Foram beneficiadas com o projeto 100 pessoas.

b) Projeto Teatro e Terapia Ocupacional - O objetivo desse projeto visa a reinserção
social como prioridade, sendo que a aplicação do teatro se dá enquanto atividade no
processo das práticas de desinibição e iniciativa através de jogos teatrais, enquanto
a terapia ocupacional trabalha as questões surgidas durante a realização das
atividades durante um processo em que muitas vezes a linguagem não-verbal deve
ser articulada com o meio em que está inserido cada sujeito e com suas reais
necessidades. O projeto beneficiou 20 pessoas.

4.2.2

Programa Museus

a) Projeto Instituto Histórico Geográfico Genealógico de Sorocaba (IHGGS) - O
presente Convênio tem por objetivo o uso, por parte da Universidade, da Casa de
Aluísio de Almeida, sede do Instituto. O projeto beneficiou 432 pessoas.

conhecimento artístico, histórico e cultural do patrimônio desse Museu, zelando pela
integridade e preservação do acervo. O projeto beneficiou 220 pessoas.

4.2.3

Programa Música e Cultura

a) Projeto Coral Universitário – O objetivo principal do projeto é organizar um grupo
(alunos, funcionários e ex-alunos) para realizarem pesquisas de repertórios, produzir
arranjos musicais e proporcionar concertos e apresentações estabelecendo um
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b) Projeto Museu de Arte Sacra – o objetivo principal é propiciar à comunidade o
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vínculo artístico com a comunidade divulgando também o nome da nossa
Universidade. As apresentações beneficiaram 3.000 espectadores.

b) Projeto Coral Vozes da Universidade da Terceira Idade - Têm por objetivo a
formação musical dos integrantes, através do desenvolvimento vocal e auditivo,
promovendo a integração entre os alunos da Terceira Idade e divulgando a
Universidade como um órgão atuante e necessário à comunidade. O coral da
Terceira Idade beneficiou 2.000 espectadores.

c) Projeto Madrigal Vox da Uniso - Com o objetivo de criar um nível profissional para
representar a Uniso nacionalmente. Em especial, o Madrigal realizou 23
apresentações, totalizando 7.000 espectadores.

Número de pessoas presentes às apresentações dos Corais 2002-2007
12000

8000
6000

5000
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3800

2003

2004

2005

2006

2007
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4.2.4 Programa Território Cultural

a) Projeto Grupo Balaio – O objetivo do grupo é viajar nos trilhos da memória e
observar o passado via oralidade. E assim, descobrir e valorizar a identidade cultural
regional, nossa história e o "sentimento de pertença".

O grupo beneficiou 830

espectadores.

b) Projeto Viagem Cultural - Proporcionar para os alunos realizadores do projeto uma
vivência do voluntariado e da prática cultural, e aos participantes a possibilidade de
vivenciar a mediação simbólica através de atividades artísticas e podendo ter um
desenvolvimento de noções estéticas fundamentais para a transformação cultural do
indivíduo. O projeto beneficiou 230 pessoas.

4.2.5

Programa Núcleo de Cultura Afro-Brasileira

a) Projeto Nucab vai à Escola – Os objetivos são promover, incentivar e subsidiar
corpos docente e discente para uma cultura de paz na diversidade. Foram
beneficiadas 108 pessoas.

b) Projeto Memórias de Negros – O objetivo principal é registrar a visão individual de

c) Projeto Núcleo de Cultura Afro-brasileira - Incentivar e criar condições de pesquisa
sobre História, Filosofia e Sociologia tendo como palco a África, notadamente a subsaariana e o Brasil, ressaltando seus reflexos na cultura brasileira. Aproximadamente
5.000 pessoas foram beneficiadas.
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fatos ocorridos no século XX. Foram beneficiadas 07 pessoas.
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5115

Número de beneficiados nas promoções do NUCAB 2003-2007

3000

739

2003

4.2.6

1124

2004

742

2005

2006

2007

Programa Teatro Universitário Katharsis

a) Projeto Grupo Katharsis – O objetivo principal do grupo é despertar o interesse
pela prática teatral, pela aquisição e difusão de novos conhecimentos, através de
montagens e apresentações no âmbito da Universidade, bem como em outros locais
abertos à comunidade sorocabana e em festivais de outras cidades e Estados.
Foram realizadas10 apresentações, totalizando 3.000 mil espectadores.
b) Projeto Grupo de Dança Contemporânea KD – O objetivo principal é trabalhar a
dança como forma de convívio, desenvolvendo as potencialidades e o pensamento
sobre o corpo na contemporaneidade. Foram beneficiadas 2.000 pessoas.

c) Projeto Seminário de Teatro Contemporâneo – O objetivo principal é levantar
discussões a respeito de linguagem: relações entre mente e corpo, mente e fala. Os
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encontros reuniram 50 pessoas.
Em 2007, o Katharsis ganhou 1º lugar no Festival de Teatro Universitário de
Blumenau, com a peça "Aves, Ovos e Parafusos", além de prêmios individuais de
melhor atriz, direção e figurino e várias indicações.
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5050

Número de pessoas presentes nas apresentaçães 2003-2007

3000
2000

2000

2004

2005

2006

2007
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2003

2000
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4.3 ÁREA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
4.3.1 Programa Serviço de Assistência Jurídica

a) Projeto Serviço de Assistência Jurídica (SAJU) - O objetivo do projeto é propiciar
aos alunos matriculados a partir do 7º período do curso de Direito, a prática de casos
concretos, realizando atividades de atendimento jurídico de população carente. O
Saju privilegia seguintes áreas do Direito: Direito Civil/Comercial, Direito de Família,
Direito do Trabalho e Direito Penal/Execução. Em 2007, 809 pessoas foram
beneficiadas com o projeto.

b) Projeto Câmara de Mediação - O projeto visa concilar as famílias em litígio,
mantendo as relações ou promovendo a separação de forma pacífica. Foram
beneficiadas 19 pessoas.

Atendimentos SAJU 2003-2007
2296

2300

1050

1028
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809

2003

2004

2005

2006

2007

4.3.2 Programa Fundação C.A.S.A. e Unidade de Internação Ui-Uip

a) Projeto Curso de Extensão – O objetivo principal do projeto é assessorar e
complementar as atividades sociais desenvolvidas junto aos adolescentes infratores,
em cumprimento de medida educativa nas duas Unidades em Sorocaba.

São
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ministrados cursos que têm como objetivo a socialização, o desenvolvimento de
habilidades profissionais, o conhecimento de novos espaços e a ampliação do
relacionamento. O projeto beneficiou 73 adolescentes.

Curso

Carga horária (h)

Nº. turmas

Nº. alunos

Auxiliar de Escritório

48

1

10

Desenho e Estamparia

36

3

17

Garçom

48

1

3

Introdução a Informática

48

5

43

180

10

73

Total:
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Foram realizados os seguintes cursos:
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4.4 ÁREA: EDUCAÇÃO

4.4.1 Programa Informática na Educação

a) Projeto Uniso Virtual - O projeto visa realizar o desenvolvimento de um sistema de
software que auxilie na ambientação de uma atividade a distância possibilitando a
participação dos envolvidos de um modo mais interativo que as interfaces utilizadas
pelos sistemas EaD atuais. Foram beneficiadas 12 pessoas.

a)

Projeto Libras – Visa realizar o desenvolvimento de um software que auxilie

no aprendizado do alfabeto e das técnicas básicas referentes à Libras. Foram
beneficiadas 34 pessoas.

b)

Teatro Virtual – Visa realizar o desenvolvimento de um sistema de software

que auxilie na ambientação de uma atividade à distância possibilitando a participação
dos envolvidos de um modo mais interativo que as interfaces utilizadas pelo sistema
EaD atuais. Foram beneficiadas 12 pessoas.

c)

Sistema de avaliação on-line – Visa realizar o desenvolvimento de um

sistema de software que auxilie na realização de avaliações. Foram beneficiadas 65
pessoas.
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4.4.2 Programa de Educação de Jovens e Adultos

a) Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) - O principal objetivo do
Programa é oferecer aos alunos que dele participam o resgate da condição humana
e a possibilidade da formação de uma consciência crítica, ética, moral e social,
implicando a compreensão teórica e prática do sentido de dominação e a sua
negação e superação. O programa foi desenvolvido nos seguintes locais, totalizando
1.292 matrículas: Araçoiaba da Serra (476), Capela do Alto (162), Jumirim (6),
Laranjal Paulista (89), Tietê (319), Votorantim (26), MRP Itu (4), Condoville Alumínio
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(9), Apenso – Sorocaba (16), Aderes – Sorocaba (17), Kolping – Sorocaba (37),
Guia da Luz – Sorocaba (29) e Hospital Oftalmológico (102).

Alunos formados no PROEJA 2003-2007
Segunda fase (5 a 8 Série)

Ensino Médio

Total

2003

2004

2005

544
434

2006

0

110
0

15

147

159

254
14

129

218
67

180

256

361

416

503

550

709

Primeira fase (1 a 4 Série)

2007

4.1.1 Programa Escola em Tempo Integral – Oficina do Saber
O programa “Escola em Tempo Integral – Oficina do Saber” é de iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sorocaba e tem o objetivo de melhorar o aprendizado, estimulando o
desenvolvimento integral da criança, buscando seu preparo para o exercício da cidadania.
Alunos dos cursos de Teatro, Terapia Ocupacional e Pedagogia participam do programa na
escola municipal Edemir Antonio Digiampietri na Vila Barão. Em 2007, 08 alunos foram
beneficiados com a bolsa de estudos, atendendo aproximadamente 1.000 alunos da Rede

4.1.2 Programa Escola Aberta nos finais de semana – Clube da Escola
O programa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sorocaba visa acompanhar
alunos e familiares na utilização das escolas municipais em finais de semana, buscando
fazer do espaço escolar, um ambiente de cultura, convivência e educação. Alunos de
licenciatura são beneficiados com bolsas para acompanhamento das atividades. Em 2007,
26 alunos foram beneficiados com bolsas de estudos. Aproximadamente 500 alunos da
Rede Municipal de Ensino foram beneficiados.
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Municipal de Ensino.

18

4.5 ÁREA: MEIO AMBIENTE

4.5.1 Programa Educação e Gerenciamento Ambiental

a) Projeto Agência de Bacias – O objetivo é estruturar a Agência de Bacias para
realização de efetivo gerenciamento dos recursos hídricos na região do Sorocaba e
Médio Tietê (1.300.000 habitantes). Indiretamente foram beneficiadas 17.730
habitantes.

b) Projeto Aplicação de técnicas de Sensoriamento remoto como material didático
para capacitação em avaliação na bacia do rio Sorocaba – O objetivo é promover um
programa de capacitação em análise ambiental da bacia hidrográfica do Sorocaba
para professores da Rede Pública Estadual e Polícia Ambiental,

por meio de

recursos de sensoriamento remoto visando gerar subsídios para o desenvolvimento
sustentável da região.

Foram beneficiadas 70 pessoas, diretamente, e toda a

população de Sorocaba, indiretamente.

c) Projeto Coletas de sementes em Itupararanga e produção de mudas e espécies
arbóreas nativas - Os objetivos principais desse programa são o estabelecimento de
uma área de coleta de sementes, que seja capaz de fomentar a produção de mudas,
a implantação de uma Carpoteca, e o desenvolvimento de cursos no Centro de
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Vivência Ambiental da UHE Itupararanga. Foram distribuídas aproximadamente
12.000 mudas.

d) Projeto Demonstrativo de produção sustentável em unidades de assentamento
rural na micro-bacia do Ribeirão do Ferro – O objetivo é elaborar e implantar um
roteiro metodológico em sustentabilidade ambiental para pequena propriedade rural,
de modo a produzir um modelo demonstrativo, capaz de propiciar a geração de
recursos financeiros suficientes para viabilização das famílias assentadas através de
modos de produção de baixo impacto ambiental. Foram beneficiadas 200 pessoas.
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Números de pessoas beneficiadas pelas atividades do NEAS 2003-2007
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4.6 ÁREA: SAÚDE

4.6.1

Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso (NERUS)

a) Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso – O objetivo principal é promover

e conscientização para melhoria da qualidade de vida, através da adoção da prática
regular de exercícios físicos. O núcleo propiciou as seguintes atividades: XIII Taça
Uniso de Futsal (617 atendimentos), Equipe Universitária de Futsal (30 atendimentos),
Classe de Futsal – feminino/masculino 1.170 atendimentos),

Classe de vôlei -

feminino/masculino (864 atendimentos), Amigos da Uniso (4.575 atendimentos),
Festival de futsal (110 atendimentos), Esporte na Terceira Idade (256 atendimentos),
Amigas da Uniso (560 atendimentos), Probex - Amigas da Uniso/ vôlei (560
atendimentos), Academia de educação Corporal do Nerus (2.700 atendimentos), Entre
em forma em trinta minutos (281 atendimentos), Caminhada (100 atendimentos), Yoga
3a Idade (120 atendimentos), Yoga Comunidade (543 atendimentos), Yoga/Unisaúde
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intercâmbio esportivo, cultural e social, despertando o interesse pela prática esportiva

20

(260 atendimentos), Festival Esporte nas Escolas (400 atendimentos) e Festival de
Vôlei Adulto (48 atendimentos), totalizando 12.634 atendimentos.

Número de usuários do NERUS 2003-2007
12634

6933
4485

4250

2003

2004

2005

7900

2006

2007

4.6.2 Programa Atenção em Terapia Ocupacional

a) Atenção em Terapia Ocupacional – São os objetivos principais: a) Garantir a
formação de terapeutas ocupacionais que possam responder às necessidades de
saúde das populações atendidas; b) Possibilitar a diversidade de experiências aos
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graduandos no âmbito da prática da Terapia Ocupacional; c) Oferecer subsídios
empíricos para a constituição do processo de ensino e aprendizagem dos
graduandos em Terapia Ocupacional. O programa realizou

atendimentos nos

seguintes locais: Núcleo de Terapia Ocupacional (17.500 atendimentos), Terapia
Ocupacional em Saúde Mental (1.535 atendimentos), Terapia Ocupacional no
Ambiente Hospitalar (4.940 atendimentos), Terapia Ocupacional no Campo da
Deficiência Múltipla (1.720 atendimentos), Terapia Ocupacional provendo saúde ao
trabalhador (565 atendimentos), Ações territoriais em Saúde – Bairro João Romão
(1.455 atendimentos), Atenção e prevenção da Saúde da Comunidade de Brigadeiro
Tobias (2.705 atendimentos), totalizando 30.420 pessoas atendidas.
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2006
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4.6.3 Programa Atenção Farmacêutica

a) Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de Saúde – São os objetivos: a)
Fomentar a implantação da assistência farmacêutica no serviço público de saúde do
município de Sorocaba; b) estimular o aprimoramento do serviço municipal de saúde;
c) qualificar os futuros profissionais farmacêuticos para a atuação no setor público; e
d) promover o uso racional de medicamentos e contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população. Foram beneficiados os moradores que utilizam o
Centro de Saúde do Parque Vitória Régia (Sorocaba) e bairros vizinhos, totalizando
30.000 pessoas.

estabelecimento

de

colaboração

didática,

científica

e

tecnológica

entre

a

Universidade de Sorocaba e o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Os beneficiados
são os pacientes do CHS que totalizam 18.000.

c) Farmácia Comunitária “Vital Brazil” - A Farmácia-Escola, através da farmacêutica
responsável, professores e alunos, realizam serviços de assistência farmacêutica
integral à população. Atendendo em média 100 pessoas/dia e fazendo a
dispensação do medicamento prescrito, com todas as orientações necessárias para
o seu bom uso. Oferece ainda, oportunidade aos alunos de vivenciar o atendimento
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b) Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar – O objetivo é propiciar o
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farmacêutico e obter a certificação de envolvimento como voluntário nas atividades
realizadas, proporcionando vivência prática da profissão. A farmácia atendeu 15.011
pessoas.

d) Centro de Referência e Informação sobre Antibióticos

CRIA - O objetivo é

promover o uso racional de antibióticos, colaborando no controle da emergência de
patógenos multirresistentes, divulgando informações para a equipe de saúde que
permitam o uso apropriado de antibióticos na região.Foram beneficiadas 100
pessoas.

e) Projeto Educação em Saúde - O projeto visa promover o uso racional de
medicamentos em escolas de ensino fundamental e médio.

Foram beneficiadas

2.000 pessoas.

f) Projeto Doce Coração – São os objetivos principais: a) Contribuir para o
aprimoramento da formação ética, política, científica e técnica dos acadêmicos
envolvidos nas etapas de realização do projeto; b) Estimular academicamente a
formação de profissionais voltados a esta área de saúde pública; c)

Identificar

pontos de resistência para mudança de atitudes nos portadores de doenças crônicas;
e d)

Criar mecanismos de intervenção das diferentes áreas visando alterar as

atitudes dos pacientes portadores de diabetes, obesidade e hipertensão. O projeto
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atendeu 20 pessoas.
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4.6.4 Programa Universidade da Terceira Idade

a) Programa Universidade da Terceira Idade – são os objetivos principais: a)
permitir às pessoas que se encontram na terceira idade uma perspectiva de
educação continuada a ser realizada através de atividades educativas, sócioculturais, organizativas e de ação comunitária; b) criar formas para facilitar a
inclusão sócio-cultural da terceira idade; c) possibilitar a auto-identificação de
potencialidades e possibilidades de atuação cultural e/ou ocupacionais para seus
alunos; e d) promover a auto-valorização da pessoa que se encontra na terceira

Cursos oferecidos na Universidade da Terceira Idade 2003-2007
60
46
34
26
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idade. O programa teve 1.481 pessoas matriculadas nos cursos oferecidos.
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Matrículas na Universidade da Terceira Idade 2003-2007
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4.6.5 Programa Unisaúde

a)

Programa Unisaúde - Harmonia Corporal e Mental no trabalho – Visa oferecer

mais qualidade de vida no trabalho aos colaboradores da Uniso, por meio de
atividades físicas, nutricionais e laborais promovendo a adoção de hábitos
saudáveis, diminuição de frustração e stress provocado pelo cotidiano da vida do
trabalho. Em 2007 o programa atendeu 163 colaboradores abrangendo a Biblioteca,
Setor de Relacionamento, Setor de Processamento de Dados, Apoio e Laboratórios
(Terapia Ocupacional, Nutrição, Hotelaria e Gastronomia).
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4.7 ÁREA TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

4.7.1 Programa Pólo tecnológico em Tecnologia da Informação

a) Projeto Trainee Consoft – O projeto visa fazer preparar os estudantes trainees da
Uniso e funcionários da Consoft para atuarem utilizando as tecnologias UML e
linguagem Java, bem como criar condições para que realizem o exame de
Certificação Java (CSJP) da Sun. O projeto beneficiou 10 pessoas.
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b) Ciclo de palestras na área da Tecnologia da Informação - O projeto visa
estabelecer, instrumentalizar e divulgar a Uniso como principal centro da área de
informática da região de Sorocaba possibilitando a presença de profissionais de
empresas da área de informática, grandes usuários, instituições de ensino e
pesquisa para realizar apresentações junto aos alunos e a comunidade.
Aproximadamente 500 pessoas participaram das palestras.

c) Escola de computação da Uniso - O projeto visa estabelecer, instrumentalizar e
divulgar a Uniso como principal centro da área de informática da região de Sorocaba
possibilitando a presença no campus da Uniso de alunos em potencial dos cursos da
área de computação, assim como de elementos formadores de opinião junto a estes
potenciais alunos. O projeto beneficiou 180 pessoas.

d) Desenvolvimento de Projetos - O projeto visa estabelecer, instrumentalizar e
divulgar a Uniso como principal centro da área de informática da região de Sorocaba
possibilitando a presença da área computacional da Uniso nos mais diversos setores
da comunidade. Indiretamente 8.000 pessoas foram beneficiadas.

4.7.2 Programa Inclusão digital

a) Projeto Formação em informática para a Universidade do Trabalhador – o objetivo
principal é oferecer cursos de Informática que não apenas instrumentalizem o

primeiro e segundo graus, no que tange a Matemática e Português associados aos
conhecimentos de Planilha Eletrônica e Processador de Textos. O curso beneficiou
113 pessoas desempregadas ou jovens que buscam o primeiro emprego.
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cidadão, mas que também permita uma boa revisão de conteúdos oferecidos no
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Foram realizados os seguintes cursos:

Carga horária

Nº.

Nº.

(h)

turmas

alunos

Informática “Excel” (Serviços Financeiros)

100

2

43

Informática “Word” (Redação Comercial)

100

2

51

Panificação e Confeitaria

30

1

19

230

5

113

Curso

Total:

b) Projeto Asas – o objetivo é possibilitar o acompanhamento pedagógico que se
expressa como direito à aprendizagem e a escolarização de crianças e adolescentes
que se encontram hospitalizados ou em tratamento no Hospital Sarina Rolim
Caracante. Foram beneficiadas 60 crianças.

4.8 ÁREA: TRABALHO
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4.8.1 Programa: Trabalho e Renda

a) Projeto: Empresa Junior - Tem por objetivo, proporcionar a seus membros
oportunidades de aplicação prática dos conhecimentos teóricos referentes à sua área
de formação profissional e levar o conhecimento gerado na Universidade para a
Comunidade. Foram atendidas 12 micro e pequenas empresas da região, totalizando
160 pessoas beneficiadas.

b) Programa Especial de Treinamento “ Cesta Básica” – São os objetivos: a) coletar
mensalmente o preço dos produtos que compõem a cesta básica nos principais
supermercados da cidade e analisar sua evolução; b) divulgar para a população o
comportamento de preços da cesta básica; c) criar série histórica; e d) propiciar aos
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órgãos públicos, como a Prefeitura, dados que possam nortear políticas públicas e
preços, como elevação dos impostos. O programa beneficia toda a população de
Sorocaba.

c) Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material Reaproveitável de Sorocaba –
CATARES - O objetivo é contribuir com a coleta seletiva do Município de Sorocaba e
ao mesmo tempo gerar condições de emprego e renda para uma parcela frágil da
população. A cooperativa tem aproximadamente 20 cooperados.

d) Declaração do Imposto de Renda - Em parceria com a Receita Federal, os alunos
do curso de Ciências Contábeis, realizaram plantão fiscal gratuito sobre o
preenchimento da declaração de imposto de renda para a comunidade carente de
Sorocaba e Região. Foram realizados 250 atendimentos.

4.8.3 Programa AdministrAÇÃO

a)

Projeto AdministrAÇÃO – O objetivo principal é aproximar o aluno de

atividades de pesquisa e extensão. O projeto AdministrAÇÃO consiste na
aplicação de conceitos e técnicas de Gestão de Projetos e Gestão Estratégica
em projetos em instituições de terceiro setor, de Sorocaba e região. Foram
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atendidas 45 entidades, totalizando 6.750 pessoas beneficiadas.
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5. PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO – PROBEX
O Programa de Bolsas de Extensão da Uniso concede bolsas de estudo aos alunos
participantes dos programas de extensão da Universidade de Sorocaba. O programa tem
como objetivos: intensificar a prática de Extensão, indissociável do ensino e da pesquisa;
formar e qualificar o aluno da graduação, mediante sua participação em projetos, programas
e atividades de extensão e ação comunitária, integrando-o à realidade social; reforçar a
integração da Uniso na Comunidade.
No ano de 2007 foram concedidas 56 bolsas do Probex para a condução de 45
projetos nas diversas áreas do conhecimento.
Projetos

Beneficiados

Área da Comunicação
História do Esporte de Sorocaba

300

Memória e identidade

1

Organização do receptivo turístico do Assentamento Ipanema - Iperó/SP

30

Área da Cultura
Viagem cultural

207

Arte na escola

100
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Cena hum

30

Incentivo a leitura

1

Teatro realidade

24

A contribuição dos jogos teatrais na Educação Ambiental

50

Títeres

52

Ressocializar com arte

20
Direitos Humanos e Justiça

CASA/UIUIP - Desenho e Estamparia

17

Câmara de mediação e conciliação

19
Área da Educação

O educador e o teatro
Demonstrações experimentais de química na educação básica para o
aprimoramento de metodologias de ensino

80
100

29

Projeto Pandora - ciência para poetas

15

Oficina com jogos de matemática: Os jogos de matemática através do
lúdico

180

Metodologias para o ensino da matemática

120

Oficinas do Saber (Escola em tempo integral) EM Edemir A. Digiampietri

185

Área do Meio Ambiente
Replantando espécies nativas na arborização urbana no bairro
Bandeirantes, Votorantim, através dos alunos da escola Evilázio de
Góes Vieira, como agentes multiplicadores

260

Estudo de ações na área de saneamento na unidade de Gerenciamento
de Recursos Hídrico de Sorocaba e médio Tietê

2.000

Área da Saúde

Oficina de convivência: creche do Idoso de Brigadeiro Tobias
Terapia
Ocupacional:
desenvolvendo
as
neuropsicomotoras, cognitivas e educativas na infância

capacidades

1
10
9

Reabilitação de queimaduras: uma visão terapêutica ocupacional

6

Novos testes na tentativa na prevenção do aborto

4

Ações multidisciplinares de promoção do auto cuidado em pacientes
portadores de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial

22

Estudo de utilização de medicamentos em pacientes portadores de
Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus: contribuição para o
uso racional - Projeto Doce Coração

20

Neurociências - doenças neurais

30

Atividade lúdica como recurso terapêutico para a criança em Ambiente
Hospitalar

40

Implantação de Centro de Informação para o desenvolvimento,
elaboração e controle de medicamentos magistrais (CIDECOMM)

1

Organização da rotina de respostas às solicitações de informação do
Centro de Referência e Informação sobre Antibióticos (CRIA)

100

Inclusão Digital e envelhecimento saudável na comunidade
Projeto Piloto de Apoio aos Fumantes na Universidade de Sorocaba
(Uniso)
Adolescente consciente

45
4
96
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A relação entre acidentes fatais de trânsito (atendidos pelo IML de
Sorocaba) e nível de alcoolemia (método titolométrico) das vítimas

30

Abordagem da Terapia Ocupacional no processo pré e pós aplicação de
Toxina Butolínica em pacientes neurológicos do Hospital Regional de
Sorocaba

245

Avaliação antropométrica e educação nutricional em pré-escolares do
Educandário Santo Agostinho em Sorocaba

70

Avaliação da presença de doença residual mínima em crianças com
leucemia linfóide aguda tratadas no Hospital Sarina Rolim Caracante GPACI

1

Terapia Ocupacional e ações de qualidade de vida no trabalho

100

Esporte e Universidade: fator de inclusão social e desenvolvimento
humano

20

Área da Tecnologia e Produção
Projeto, Desenvolvimento e Treinamento para manutenção do site da
Arquidiocese de Sorocaba

indeterminado

Área do Trabalho
Elaboração de um Plano de Pesquisa de mercado em PetShop

3

Curso de habilidades básicas para auxiliar de cozinha

13

Confeitarte

15

Comunicação integrada de marketing

3
4.649
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Total
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6. PRÊMIOS, HOMENAGENS E DESTAQUES EM 2007
6.1 - 21º Festival Universitário de Teatro de Blumenau (SC)– 07 a 15 de julho/2007.
O grupo de teatro Katharsis ganhou o primeiro lugar do 210 Festival Universitários de
Teatro em Blumenau, nas categorias: direção, espetáculo, atriz e figurino.

6.2 - Instituto da Cidadania Brasil/ Universidade Presbiteriana Mackenzie (22 de
novembro) - 1ª Edição do Prêmio Cidadania sem Fronteiras.

1º lugar:
- Projeto “Grupo Balaio” (Área Cultura)
- Projeto “Unit – Universidade do Trabalhador” (Área Tecnologia e Produção)

Excelência do projeto:
- Projeto “Demonstrativo de Produção sustentável em unidade e Assentamento Rural na
Microbacia do Ribeirão do Ferro, Iperó – SP” (Área Meio Ambiente)
- Projeto “Teatro Universitário Katharsis” (Área Comunicação)
- Projeto “Programa de Educação de Jovens e Adultos” (Área Educação)

Destaque social:
- Projeto “Variação de Projetos da Cesta Básica na cidade de Sorocaba” (área Trabalho)

- Projeto”Núcleo de Terapia Ocupacional” (área Saúde)
- Projeto “Fundação CASA” (área Direitos Humanos e Justiça)

6.3 Prêmio Nacional de Excelência na Educação – Educare 2007 (11dez)
- Primeiro lugar: Categoria Destaque Nacional na Educação
Universidade de Sorocaba: Projeto Extensão Universitária

- Primeiro lugar: Categoria Material Didático
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Homenagens:
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Projeto Universidade vai à Escola

6.4 - 4 º Prêmio Destaque em Responsabilidade Social (24 de novembro)
- 1º lugar – Projeto AdministrAÇÃO. Categoria responsabilidade social.

6.5 – Votos de Congratulações da Câmara Municipal de Sorocaba, “pela formatura do
Curso de Informática em parceria entre a Fundação Casa Sorocaba e a Uniso”, por
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requerimento do vereador Hélio Aparecido Godoy, em 03 de abril de 2007
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7. QUADRO GERAL DO PÚBLICO BENEFICIADO EM 2007

Área

Cultura

Turismo e Desenvolvimento

7.000

Laboratório de Comunicação

1.000

Probex

331

Arte e Educação

120

Território Cultural

1.060

Teatro Universitário Katharsis

5.050

Núcleo de Cultura Afro-Brasileira

5.115

Museus
Música e Cultura

Direitos Humanos
e Justiça

Educação

Beneficiados
no Programa

8.331

24.481

652
12.000

Probex

484

Serviço de Assistência Jurídica

809

Fundação CASA

56

Probex

36

Informática na Educação

123

Programa de Educação de Jovens e Adultos

1.292

Oficina do Saber

1.000

Clube da Escola

500

Probex

680

Educação e Gerenciamento Ambiental

30.000

Probex

2.260

Atenção em Terapia Ocupacional

9.914

Atenção Farmacêutica

65.031

Universidade da 3ª Idade

1.481

Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso

1.932

901

3.595

32.260

Meio Ambiente

79.345

Saúde

Tecnologia e
Produção

Total da área

Programa Unisaúde

163

Probex

824

Pólo Tecnológico em Tecnologia da Informação

690

Inclusão Digital

173

863

Relatório Anual - 2007 | Fevereiro de 2008

Comunicação

Programa

34

Probex
Programa AdminstrAÇÃO

Trabalho

indeterminado
6.750

Trabalho e Renda

212

Catares

200

Imposto de Renda

250

Probex

34

Cursos de Extensão

311

Eventos

200

7.446

157.733
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Total
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Público atendido em 2007 segundo as áreas

Tecnologia e
Produção; 863

Trabalho; 7.446

Comunicação; 8.331
Cultura; 24.481

Direitos Humanos e
Justiça; 901

Saúde; 79.345
Educação; 3.595

Meio Ambiente;
32.260

Número de beneficiados pelas ações de extensão da Uniso 20032007
180.000
144.332
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80.000
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