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1. C URSOS DE EXT ENS ÃO

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.
1.1 Cursos (Presenc iais e EaD)
Carga horária (h)

Nº. turmas

Nº. alunos

Capacitação em Lean Manufacturing
Capacitação em Lean Manufacturing (in
company)
Capacitação em MS Project
Capacitação em Six Sigma Green Belt
Formação de auditores internos do Sistema
Integrado de gestão
Grafologia
Oficina: A desmodernização da Chechênia
Oficina: Produção Textual Acadêmica
Primeiros Passos em Matemática
Sistema de Gestão Ambiental
Total

180

03

65

60

01

30

12
120

01
02

7
26

70

02

57

40
04
20
40
20
566

01
01
02
01
01
15

19
48
75
35
294
656

Matrículas nos cursos de extensão 2006-2010
656
528

2006

311

2007

2008

2009

2010
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278

557
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Curso
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1.2 Universidade da T erceira Idade
Curso
Atividades Físicas Personalizadas
Cenas da Vida em Foco
Coral
Dança de Salão
Dança e Alongamento
Espanhol
Fotografia Digital
Francês
Informática
Inglês
Italiano
Memória e envelhecimento Saudável
Neurolinguistica
Tai Chi Chuan
Teatro

Carga
horária (h)
72
36
72
72
72
252
72
180
900
252
180
36
144
144
72

Nº.
turmas
2
1
2
2
2
7
2
5
25
7
5
1
4
4
2

Nº. alunos

72

2

47

2628

73

1.642

Yoga
Total

37
16
92
41
48
159
47
98
564
150
100
28
94
83
38

Matrículas Terceira Idade 2006-2010
1763

1642

1071

2006

2007

2008

2009

2010
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1471

1590
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2. EVENT OS DE EXT ENS ÃO
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.

2.1 EEPIC

Realizado entre os dias 24 a 26 de maio, o 13º Encontro de Pesquisadores e de
Iniciação Científica e o 8º Encontro de Extensão (EEPIC), com a apresentação de 31
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trabalhos de Extensão dos alunos do Programa de Bolsas de Extensão (Probex).
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3. DESENVOLVIME NT O DE PROGR AMAS E PROJETOS DE EXTENS ÃO
3.1 ÁREA: COM UNICAÇÃO

3.1.1 Programa Laboratório de Comunicação

a)

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.
b)

Projeto Uniso Comunidade – O Projeto divulga os trabalhos desenvolvidos pelos

professores, alunos e as novidades, dando visilbilidade às atividades desenvolvidas e
mostrando o potencial da produção científica e de extensão da Universidade de Sorocaba.
Aproximadamente 1.000 pessoas foram beneficiadas com o projeto.

3.2

ÁREA: CU LTURA

2010 | Janeiro de 2011

3.2.1 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 400 pessoas.

3.2.2 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 200 pessoas.
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b) Projeto Museu de Arte Sacra – o objetivo principal é propiciar à comunidade o
conhecimento artístico, histórico e cultural do patrimônio desse Museu, zelando pela
integridade e preservação do acervo. O projeto beneficiou 150 pessoas.
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3.2.3 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 vínculo artístico com
a comunidade divulgando também o nome da nossa Universidade.

Foram feitas 12

apresentações que beneficiaram 3.000 espectadores.
b) Projeto Madrigal Vox da Uniso - Com o objetivo de criar um nível profissional para
representar a Uniso nacionalmente. Em especial, o Madrigal realizou 13 apresentações,
totalizando 3.000 espectadores.

Presentes nas apresentações 2006-2010
12000

12000

13000

2006

6000

2007

2008

2009

2010

3.2.4 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 2.000 espectadores.
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6000

b) Projeto Território Cultural “Centrinho” é desenvolvido no bairro Jardim Novo Eldorado,
tendo como um dos objetivos principais investir na construção de uma relação entre arte e
cidadania por intermédio de oficinas de Arte e Cultura, sob a coordenação dos alunos do
foram beneficiadas em média 200 pessoas com as Oficinas de Arte e cursos, envolvendo
diversas faixas etárias. Indiretamente, cerca de 1.000 pessoas, abarcando moradores do
bairro e a comunidade da UNISO mais o entorno.
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curso de licenciatura em Teatro: Arte-educação, Artes Visuais, Dança e Música. Em 2010
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3.2.5

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 diretamente
600 pessoas que visitaram as exposições realizadas.
b) Projeto Memórias Negras, Negras Memórias - Divulgação de relatos colhidos pelo Nucab
no seio da comunidade negra de Sorocaba. Não é possível estimar o número de pessoas
beneficiadas.
c) Projeto África para Neo Africanos – O objetivo do projeto é criar condições de pesquisa
sobre História, Filosofia e Sociologia africanas e proporcionar a releitura da história do Brasil
através da inclusão efetiva da história do povo negro brasileiro como subsídio para o
cumprimento da Lei 10639/03.

Foram beneficiados 30 pessoas ( diretamente) e 900

pessoas indiretamente.
d) Projeto Núcleo de Cultura Afro-brasileira - Incentivar e criar condições de pesquisa sobre
História, Filosofia e Sociologia tendo como palco a África, notadamente a sub-saariana e o
Brasil, ressaltando seus reflexos na cultura brasileira. Aproximadamente 300 pessoas foram
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beneficiadas.

Beneficiados com ações do NUCAB 2006-2010
5115

3000

2006

2007

750

750

930

2008

2009

2010
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3.2.6 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
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comunidade sorocabana e em festivais de outras cidades e Estados. Foram realizadas 08
apresentações, totalizando 5.000 mil espectadores.
b) Projeto K3 (Katharsis 3ª Idade) – O objetivo é atender os alunos da Universidade da 3ª
Idade, interessados em praticar teatro através de aulas, ensaios e apresentações ao
público. Foram beneficiadas 15 alunos do grupo e aproximadamente 2.000 espectadores.

Número de pessoas nas apresentaçães 2006-2010
.
6600

7000

5800
5050

200
2007

2008

2009

2010

3.3 ÁREA: DIREITOS HUM ANOS E JUSTIÇA
3.3.1 Programa Serviço de Assistência Jurídica

a) Projeto Serviço de Assistência Jurídica (SAJU) - O objetivo do projeto é propiciar aos
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2006

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 2009, foram realizadas 27 audiências em processos judiciais

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 169 pessoas
diretamente.
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em trâmite e 957 pessoas foram beneficiadas com o projeto.
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Atendimentos SAJU 2006-2010
1298

1221

1028

957
809

2006

2007

2008

2009

2010

3.3.2 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 ministrados cursos que têm como
objetivo a socialização, o desenvolvimento de habilidades profissionais, o conhecimento de
2010 | Janeiro de 2011

novos espaços e a ampliação do relacionamento. O projeto beneficiou 39 adolescentes.
Foram realizados os seguintes cursos:
Curso

Carga horária (h)

Nº. turmas

Nº. alunos

Auxiliar de Escritório

144

03

18

Avançado em Informática

144

03

21

288

06

39
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Total:
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3.4 ÁREA: EDUCAÇÃO

3.4.1 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 1.508 matrículas: Araçoiaba da
Serra (351), Capela do Alto (162), Itapetininga (210), Jumirim (13), Laranjal Paulista (66),
Mairinque (39), Pilar do Sul (87), Quadra (42), São Roque (439), Afasol Sorocaba (99).
A parceria com o Hospital Oftalmológico beneficiou 337 alunos, 15 educadores e 20
colaboradores..

Alunos do PROEJA 2006-2010
Segunda fase (5 a 8 Série)

1
2066

2007

2008

2009

2010

3.4.2 Programa Escola em T empo Integ ral – Ofic ina do Saber
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613

895

1508

1697
680

1017

861

544

434

Total

110

159

550

709

907

1768

Primeira fase (1 a 4 Série)

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

Alunos dos cursos de Teatro, Terapia Ocupacional e Pedagogia participam do programa na
escola municipal Edemir Antonio Digiampietri na Vila Barão. Em 2010, 41 estudantes foram
beneficiados com a bolsa de estudos, atendendo aproximadamente 3.600 alunos da Rede
Municipal de Ensino.
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desenvolvimento integral da criança, buscando seu preparo para o exercício da cidadania.
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3.4.3 Programa Escola Aberta nos f inais de semana – C lube 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 2010, 16 alunos foram
beneficiados com bolsas de estudos. Segundo estatísticas realizadas pela Prefeitura
Municipal de Sorocaba, foram atendidas pelo programa por volta de 6.000 pessoas.
3.4.4 Programa Ler e Aprender

O Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização - Bolsa Alfabetização, em
parceria com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) visa: 1) possibilitar o
desenvolvimento de experiências e conhecimentos necessários aos futuros profissionais de
Educação, sobre a natureza da função docente no processo de alfabetização dos alunos da
1ª série - ciclo I do Ensino Fundamental; 2) apoiar os professores de 1ª série do Ciclo I, na
complexa ação pedagógica de garantir a aprendizagem da leitura e escrita a todos os
alunos. Participaram do Projeto 18 alunos pesquisadores dos Cursos de Pedagogia e Letras
da Universidade de Sorocaba que atenderam aproximadamente 540 alunos de 1ª série da
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Rede Estadual de Ensino.
3.4.5 Programa Universidade vai à Escola

Visa resgatar o uso dos jogos na escola; integração Instituição Escolar de Educação Infantil
e Ensino Fundamental/Universidade; Vinculação Teoria/Prática; Desenvolvimento de
habilidades de Pesquisa e Reflexão sobre a prática pedagógica. Foram beneficiados 198
alunos de Pedagogia, 308 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.
3.4.6 Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica - PARFOR
A Uniso, enquanto Universidade Comunitária, resolveu aderir ao Programa Nacional de
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Formação de Professores para a Educação Básica – PARFOR, projeto da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC, que se destina a apoiar a
realização de cursos especiais em licenciatura destinados à formação inicial dos professores
da Educação Básica da rede pública, modalidade presencial, visando promover a melhoria
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da qualidade da Educação Básica e expandir a oferta de cursos de licenciatura, promovendo
a equalização da oportunidade de formação inicial dos profissionais do magistério.
Nesse sentido, oferecemos, com o aval da CAPES, a seguinte projeção de vagas para o 2º
semestre de 2010: 30 vagas para Música, no turno noturno, e 120 vagas para Pedagogia,
sendo 60 para o turno vespertino (duas turmas de 30 alunos) e 60 vagas para o turno
noturno (duas turmas de 30 alunos). Dessa oferta se efetivou, no início do 2º semestre de
2010, a abertura de duas turmas de Pedagogia no turno noturno, com 74 alunos
beneficiados com o programa (37 alunos em cada turma).

3.5 ÁREA: M EIO AM BIENTE

3.5.1 Programa Educação e Gerenciamento Ambiental

a)

Núcleo de Estudos Ambientais – Neas - A existência e funcionamento do NEAS são

fundamentais para a catalização de projetos e parcerias que rendem a realização de
inúmeros projetos e atividades. Em 2010 aproximadamente 400 pessoas foram beneficiadas
diretamente.

b) Projeto Verde Projeto Verde - É uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Sorocaba em

(Universidade de Sorocaba). O trabalho a ser realizado visa resgatar áreas industriais
degradadas. A finalidade desse trabalho é a valorização ambiental e, consequentemente, o
aumento da qualidade de vida e do bem-estar da sociedade. No momento ainda não é
possível quantificar as pessoas atendidas.
c) Projeto Uniso mais Ver – O objetivo principal é estabelecer um fluxo de produção de
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parceria com a UNESP (Campus Sorocaba), UFSCAR (Campus Sorocaba) e UNISO

mudas e sementes para atender aos eventos da Uniso durante o período de 01 ano,
contribuindo com a melhoria da imagem institucional da Uniso. Foram beneficiadas 100
pessoas.

objetivo principal do projeto é a melhoria da qualidade das futuras restaurações florestais
nativas em áreas ciliares de mananciais de abastecimento público nos municípios da Bacia
Hidrográfica do Sorocaba-Médio Tietê. Foram beneficiadas 1000 pessoas diretamente.
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d) Projeto Manual Técnico para Viveiristas da BH-SMT Sementes Florestais Nativas – O
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e) 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 que
abriga 1.300.000 habitantes.
f) Projeto Produção de Mudas para a Arborização Urbana de Sorocaba – O projeto visa a
melhoria da qualidade de vida da população sorocabana, eis que a arborização é vital para
que uma cidade atinja condições ambientais, climáticas, sanitárias e paisagísticas
satisfatórias. Em 2010 foram doadas 23.000 mudas.
g) Projeto SOS ECO – O objetivo é estabelecer um fluxo de produção de mudas com o uso
de mão de obra dos menores em medidas sócio educativas, oferecendo uma oportunidade
para eles se capacitarem nesta área e participarem ativamente dos projetos de arborização
no município de Sorocaba. Foram beneficiadas 50 pessoas.

33725

Beneficiadas pelas atividades do NEAS 2006-2010
32930

30000

31300
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24550

2006

2007

2008

2009

2010

3.6 ÁREA: SAÚDE
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3.6.1 Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso (NERUS)

a)

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

intercâmbio esportivo, cultural e social, despertando o interesse pela prática esportiva e
conscientização para melhoria da qualidade de vida, através da adoção da prática regular
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de exercícios físicos. O núcleo propiciou as seguintes atividades: Academia de Educação
Corporal do Nerus

(8.804 atendimentos), Atividades Físicas Personalizadas (720

atendimentos), Yoga câmpus Trujillo (113 atendimentos), Yoga câmpus Seminário

(70

atendimentos), XVI Taça Uniso (495 atendimentos), Festival de futsal (32 atendimentos),
Grupo de Caminhada (80 atendimentos), Corrida Primavera (500 atendimentos), Futsal
feminino/masculino (366 atendimentos), Amigos da Uniso (495 atendimentos), Entre em
forma em 30 minutos (1.331 atendimentos), Academia 3ª Idade (124 atendimentos), Yoga
Unisaúde (70 atendimentos), Volei masculino/feminino (99 atendimentos), totalizando
13.299 atendimentos, sendo 1.367 pessoas atendidas.

Atendimentos do NERUS 2006-2010
12634

12229

12434

2007

2008

2009

13299

2006

2010
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7900

3.6.2 Programa Atenção em Terapia Ocupacional

a)

Atenção em Terapia Ocupacional – São os objetivos principais: a) Garantir a

saúde das populações atendidas; b) Possibilitar a diversidade de experiências aos
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
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formação de terapeutas ocupacionais que possam responder às necessidades de
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seguintes locais: Núcleo de Terapia Ocupacional (9.776 atendimentos e 2.897
usuários), Ações Territoriais em Saúde “Brigadeiro Tobias” (360 atendimentos e 80
usuários), Ações da Terapia Ocupacional na Creche "Educandário Santo Agostinho"
(3.192 atendimentos e 280 usuários), Ações da Terapia Ocupacional em Instituições
(1.821 atendimentos e 400 usuários), totalizando 15.149 atendimentos e 3.657
usuários.
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2006

2007

2008

Usuários

2009

15.149

3.657

26.785

4.872

36.770

10.084
30.420

19.656

6.867

10.310

Programa Atenção em Terapia Ocupacional 2006 a 2010

2010

Atendimentos

3.6.3 Programa Atenção Farmacêutica
a) Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de Saúde – São os objetivos: 1)
Fomentar a implantação da assistência farmacêutica no serviço público de saúde do
município de Sorocaba; 2) estimular o aprimoramento do serviço municipal de saúde; 3)
qualificar os futuros profissionais farmacêuticos para a atuação no setor público; e 4)
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promover o uso racional de medicamentos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida
da população. Foram beneficiados 70 moradores que utilizam o Centro de Saúde do Parque
Vitória Régia (Sorocaba) e bairros vizinhos.
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b) Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar – O objetivo é propiciar o
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 80 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 farmacêutico e obter a certificação de
envolvimento como voluntário nas atividades realizadas, proporcionando vivência prática da
profissão. A farmácia atendeu 8.000 pessoas.
d) Centro de Referência e Informação sobre Antibióticos CRIA - O objetivo é promover o
uso racional de antibióticos, colaborando
multirresistentes, divulgando

no controle da emergência de patógenos

informações para a equipe de saúde que permitam o uso

apropriado de antibióticos na região. No ano de 2010 foram realizadas pesquisas internas.

Farmácia Comunitária

Total

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
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2010

3.6.4 Programa Universidade da Terceira Idade
a)
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0

8000

18000

2009
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17600

18000
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26070

35940

35840
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16000

18000
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2140

15011

18000
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Outros

65151

CHS

30000
18078
0

18000

30000

66078

Centros de Saúde Municipais
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realizada através de atividades educativas, sócio-culturais, 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 idade.

O programa teve 1.642 pessoas matriculadas nos cursos

oferecidos.

Cursos oferecidos na Universidade da Terceira Idade
2006-2010
60

65

69

73

46

2006

2007

2008

2009

2010
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b) CineClub “Maria José Sodré” – como atividade de extensão voltado para o público
especial com idade variando de 60 a 90 anos.
c) Circulo das Artes Imagéticas – um cineclube praticado como atividade de extensão e
voltado para o público mais jovem; além dos graduandos da UNISO, atrai estudantes de
graduação de outras instituições de ensino da cidade de Sorocaba com interesse comum
em Cinema.
d) CineClub Terapia Ocupacional – o projeto envolve professores, alunos e pacientes em
atendimento no curso de Terapia Ocupacional da UNISO; adaptando a programação com
filmes em que predomina a comédia nacional, e quando estrangeiro com o som em
português, como facilitação de entendimento.
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e) Cine Café APASE – o projeto acontece em parceria com o cineclube do Sindicato dos
Supervisores do Magistério no Estado de São Paulo. As sessões de cinema, acontecem
mensalmente na própria sede do Sindicato-APASE. Após as sessões, tem-se momento de
confraternização entre os participantes em torno de uma mesa em que é servido um pródigo
café com acompanhamentos – porém, as discussões sobre o filme do dia continuam.
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O projeto CineClub em 2010 beneficiou aproximadamente 40 pessoas por filme exibido.
Foram realizadas 35 sessões, totalizando 1.400 participantes.

3.6.5 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 2010 o programa atendeu 150
colaboradores técnico-administrativos da Cidade Universitária, envolvidos com atendimentos
de Terapia Ocupacional, Nutrição e Educação Física.

3.6.6 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 cidadão, mas
que também permita uma boa revisão de conteúdos oferecidos no primeiro e segundo
graus, no que tange a Matemática e Português associados aos conhecimentos de Planilha
Eletrônica e Processador de Textos. O curso beneficiou 15 pessoas desempregadas ou
jovens que buscam o primeiro emprego.

Curso

Carga horária
(h)
100

Informática Word

Total: 100

Nº.
turmas
01

Nº.
alunos
15

01

15

2010 | Janeiro de 2011

Foram realizados os seguintes cursos:

3.7 ÁREA: TRABAL HO

3.7.1 Programa: Trabalho e Renda

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 órgãos
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a) Programa Especial de Treinamento “Cesta Básica” – São os objetivos: a) coletar
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públicos, como a Prefeitura, dados que possam nortear políticas públicas e preços, como
elevação dos impostos. O programa beneficia toda a população de Sorocaba e Região
b) 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 18 cooperados e indiretamente familiares.
c) 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 20 atendimentos.

3.7.2 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 desenvolvidos 48 projetos, 326 alunos envolvidos,
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totalizando 9.458 pessoas beneficiadas diretamente.
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4. PROGR AMA DE PROGR AM A DE BOL S AS DE EXT ENS ÃO – 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 2010 foram concedidas 41 bolsas do Probex para a condução de 34
projetos nas diversas áreas do conhecimento.
Projetos

Beneficiados

Área da Comunicação
Rádio Revista Percepção

1.000

Oficina de Musicalização
Oficina do Saber e Clube da Escola
Teatro e Pintura
Música Popular Brasileira nas escolas
Território Cultural “no Centrinho”

300
19.105
20
50
80

Direitos Humanos e Justiça
Câmara de Mediação e Conciliação de Conflitos
Direitos fundamentais se aprendem na escola

169
40
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Área da Cultura

Área da Educação
80
150
indeterminado
55
01

Área do Meio Ambiente
Uniso Mais Verde

100

Relatório Anual

Desvendando os mistérios da Matemática
Arte na Escola
Consultoria na área de Tecnologia de Informação para escolas de
Ensino Fundamental
Tempo de Aprender
Oportunidade de interpretação em Libras na Uniso

20

Melhoria da qualidade das mudas do viveiro da Uniso
Construindo os sabores: implantando horta no Centro de educação
Infantil – CEI 78
Educação Ambiental – Projeto Tá na horta
Projeto de apoio para melhoria no sistema de coleta e reciclagem na
Cooperativa Catares – Fase II
Ação de restauração de áreas degradadas no Parque Estadual “Carlos
Botelho”

200
90
25
18
3.000

Área da Saúde
O apoio institucional da Uniso ao programa de Redução de Danos da
Organização: Sociedade Pode Crer
A prática esportiva como meio de socialização no projeto Amigos as
Uniso
A contribuição da Terapia Ocupacional na construção da vivência do
brincar no ambiente hospitalar infantil
Demandas da inclusão escolar: a Atenção às crianças com
necessidades educacionais especiais no Núcleo de Terapia
Ocupacional da Uniso
Acolhimento e Oficinas de Geração de Renda
Desenvolvimento de práticas extensionistas a partir do canteiro de
Plantas Medicinais da Uniso

Indeterminado
25
154
10
32
indeterminado

Auxiliar de cozinha na melhor idade
A arte da panificação e confeitaria
Qualificação profissional e reintegração social
COESO - Pizzaiolo

06
10
28
06

Institucional
Uniso Comunidade de Rádio/TV
Apoio ao Núcleo de Terapia Ocupacional
Alongar é preciso: o papel do profissional de Educação Física no
Programa de saúde no Trabalho (Unisaúde) na Uniso
A atuação da terapia Ocupacional na promoção da qualidade de vida e
saúde do trabalhador – Fase II
Farmácia Comunitária Vital Brazil

1.000
25

Total

34.099

150
170
8.000
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Área do Trabalho
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5. PRÊMIOS, HO ME NAGE NS E DEST AQUES E M 20 10

– 28ª edição do Prêmio ABRP – Concurso Nacional de Monografias e Projetos
Experimentais, promovido pela Associação Brasileira de Relações Públicas - ABRP, sendo
um 1º, 2º e 3º lugares (feito inédito para a Uniso e para IES do interior).
1º lugar na Categoria Estratégias de RP - Publicação Institucional, com o Projeto “CIM
Mulher – Transformando Vidas”
2º lugar na Categoria Projeto Experimental 3º Setor, com o Projeto "APEA Votorantim"
3º lugar na Categoria Estratégias de RP - Vídeo Institucional, com o Projeto “CIM Mulher –
Transformando Vidas”

- 3 homenagens na Câmara de Sorocaba (Todos os alunos do curso e 28 egressos
receberam menção honrosa pela representatividade do curso para a profissão na região e

- Prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro (troféu e citação na imprensa), Teatro
Universitário Katharsis.

- PROAC (Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, no valor de 50 mil reais),
ambos referentes à peça "Astros, Patas e Bananas", Teatro Universitário Katharsis.
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esforços sociais na cidade de Sorocaba no dia das Relações Públicas).

- Prêmio Agro Ambiental Monsanto 1º lugar com o projeto Avaliação da genotoxicidade de
formulações de micropartículas poliméricas contendo herbicidas visando aplicações no
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agronegócio.
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6. QUADRO DE VERB AS RECEB ID AS P OR CONVÊ NIOS

Parceiro

Projeto

Valor

Fundação para o Desenvolvimento Programa Escola da Família
(1)
da Educação – FDE
Fundação para o Desenvolvimento Programa Ler e Aprender
(2)
da Educação – FDE
Bolsa Alfabetização
(3)
Secretaria de Estado da Saúde
Jovens Acolhedores
Ministério da Educação (4)
PARFOR - Programa Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica

R$ 923.196,76

Total

R$1.128.109,03

R$18.843,18
R$ 53.314,10
R$ 132.754,99

(1)

Bolsa de estudos;
Bolsa auxílio paga aos estagiários da Uniso;
(3)
Bolsa de estudos;
(4)
Bolsa de estudos.
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(2)
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7. QUADRO GER AL DO P ÚB LICO BE NEFIC IAD O E M 20 10

Cultura

Direitos
Humanos e
Justiça
Educação

Laboratório de Comunicação
Probex
Arte e Educação
Território Cultural
Teatro Universitário Katharsis
Núcleo de Cultura Afro-Brasileira
Museus
Música e Cultura
Probex
Serviço de Assistência Jurídica
Fundação CASA
Probex
Programa de Educação de Jovens e
Adultos
Oficina do Saber
Clube da Escola
Ler e Aprender
Universidade vai à escola
PARFOR

Meio Ambiente
Saúde

Tecnologia e
Produção
Trabalho

Probex
Educação e Gerenciamento Ambiental
Probex
Atenção em Terapia Ocupacional
Atenção Farmacêutica
Universidade da 3ª Idade
Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso
Programa Unisaúde
Probex
Inclusão Digital
Programa AdminstrAÇÃO
Trabalho e Renda
Probex
Cursos de Extensão
Eventos

Beneficiados
no Programa
1.000
1.000
400
2.000
7.000
930
350
6.000
450
957
39
209
1.508

Total da área
2.000
17.330

1.205

12.316

3.600
6.000
540
308
74

286
24.550
3.433
15.149
26.070
3.042
13.299
150
556
15

27.983
59.908
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Comunicação

Programa

15

9.458
38
50
656
31

9.546

Total

129.148
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Área
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Público atendido em 2009 segundo as áreas

4.640

34.866

7.994

1.658

Comunicação

871
14.520

Cultura
Direitos Humanos e
Justiça
Educação
Meio Ambiente

90.804

43.763

Saúde

Público atendido em 2010 segundo as áreas
2.300

17.330

1.658

9.546
15

12.316

Comunicação
Cultura

Meio Ambiente
56.860

Saúde
27.683
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Direitos Humanos e
Justiça
Educação
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Beneficiados pelas ações de extensão de 2006-2010
181.427
157.733

199.758
129.148

2007

2008

2009

2010
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2006
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125.561
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