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1. CURSOS DE EXTENS 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
Curso
Carga horária (h)
FMEA – Failure Mode and Effects Analysis
12
Oratória e Expressão Corporal
16
Gestão Estratégica de Estoques
20
Procedimentos Bancários
04
MASP – Método de Análise
08
Auditor de Qualidade
24
Gestão Estratégica de Custos
16
Inglês para Viagem
04
Inglês para Negócios
04
Desenvolvendo Consultores de Logística
20
TPM – Manutenção Produtiva Total
15
Interpretação de Exames Laboratoriais
20
para Profissionais da Saúde
Primeiros Passos em Matemática
40
Total
203

Nº. turmas
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Nº. alunos
15
32
11
15
14
21
18
08
15
14
17

01

28

01
13

85
293

Nº. turmas
02
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Nº. alunos
50
16
48
28
15
18
26
22
11
19
16
16
24
19
18
16
24
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Curso
Windows e Internet A e B
Internet Avançada A
Redes Sociais - Facebook A e B
Edição de Fotos Digitais A e B
Criando Publicações
Criando Vídeos no Computador
Inglês Iniciante módulo 1
Inglês Iniciante módulo 2
Inglês Básico módulo 1
Inglês Básico módulo 3
Inglês para Viagem
Francês Iniciante módulo 1
Francês Básico módulo 4
Francês Avançado módulo 5
Italiano Avançado módulo 3
Espanhol Iniciante módulo 1
Espanhol Básico módulo 1
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1.2 Universidade da Terceira Idade
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Espanhol Intermediário módulo 2
Espanhol Avançado módulo 2
Dança e Alongamento
Dança e Alongamento 1
Ritmos e Alongamento
Pilates Solo
Ritmos de Dança 1
Ritmos de Dança 2
Ritmos de Dança 3
Sapateado
Tai Chi Chuan
Ioga
PNL - Pensamento e Mudança A e B
PNL - A Essência da Identidade A e B
PNL - Psicologia Analítica A
PNL – Relaxamento e Meditação A
PNL - Estrutura Psicofísica A
PNL - Caminhos da Realização A e B
Filosofia
Fotografia - Olhares Sobre o cotidiano1
Fotografia - Poéticas Visuais
Coral
Teatro
Atividades Físicas

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01

18
21
28
28
23
25
26
26
24
16
23
18
75
75
54
19
23
69
13
25
10
18
25
15

37

1.083

Total

2. EVENTOS DE EXTENS ÃO
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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 17 a 19 de setembro, o 16º Encontro de Pesquisadores e de
Iniciação Científica e o 11º Encontro de Extensão (EEPIC), com a apresentação de 15
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trabalhos de Extensão dos alunos do Programa de Bolsas de Extensão (Probex).
2.2 Programa de Aperfeiçoamento Docente – PAD
Programa de Aperfeiçoamento Docente da Universidade de Sorocaba tem como
objetivo criar um espaço de reflexão sobre práticas pedagógicas e propor caminhos para o
nosso desenvolvimento profissional.
3

No ano de 2013 foram realizados os seguintes encontros: Encontro de Acolhimento,
Reflexão sobre os aspectos afetivos na relação aluno-professor no Ensino Superior, Como
criar slides mais objetivos e eficazes, A comunicação oral: a mídia primária e a construção
de vínculos entre professor e alunos, O que os alunos pensam sobre nós?, Metodologias
ativas de aprendizagem, Ciclo vital do professor e do aluno: o que fazer? e Gestão dos
Cursos de Graduação. Aproximadamente 80 professores participaram das atividades.
3. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM AS E PROJETOS DE EXTENS ÃO

3.1 ÁRE A: COMUNICAÇÃO
3.1.1 Programa Laboratório de Comunicação
a)

Projeto 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 10.000 pessoas.
Transmitido em rede nacional de TV e também pela web da emissora.
b) Projeto Uniso Comunidade Rádio e TV –

O Projeto divulga os trabalhos

desenvolvidos pelos professores, alunos e funcionários da Universidade, dando visilbilidade
às atividades desenvolvidas e mostrando o potencial da produção científica e de extensão
da Universidade de Sorocaba. O programa é produzido nos estúdios de rádio e televisão do

beneficiadas, uma vez que não há aferição exata para ouvintes de rádio e telespectadores
de televisão.
c) Programa Rádio Jornal Inclusão Brasil – O objetivo é estimular a inclusão social e
digital, por meio da divulgação de reportagens sobre produtos e serviços que contribuam
para a vida das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e da terceira idade, o
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laboratório de Comunicação. Infelizmente, não é possível medir o número de pessoas

Rádio Jornal Inclusão também acaba envolvendo familiares e amigos de deficientes, além
de ouvintes que não tem ligação alguma com o tema. O programa é transmitido pelo rádio

3.2

ÁRE A: CULTURA

3.2.1 Programa Museus
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Cruzeiro FM que é sintonizada em 19 cidades da região.
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a) 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. Em 2013, aproximadamente 1.500 pessoas visitaram o
museu.
3.2.2 Programa Música e Cultura
a) Projeto Coral comunitário – Tem como objetivo principal organizar um grupo vocal
(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. As
apresentações beneficiaram 2.000 espectadores em 2013.
b) Projeto Madrigal Uniso – Tem Como objetivo criar um nível profissional no canto
coral da cidade de Sorocaba com um repertório eclético e dificuldade singular. As
apresentações beneficiaram 6.000 espectadores em 2013.
c ) 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. As apresentações beneficiaram 2.000 espectadores em
2013.
3.2.3 Programa Núcleo de Cultura Afro-Brasileira
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O Nucab vem cumprindo sua finalidade na promoção subsídios na construção de
melhores relações humanas.
Tendo como objeto de estudos e de ações as relações étnico raciais, buscou , por
seus dois projetos, promover a interlocução na diversidade.
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 com
as atividades com base na temática foram realizadas nas unidades escolares, envolvendo a
comunidade de entorno de cada Unidade, com público estimado de 190 pessoas,
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envolvendo Prefeitura Municipal de Sorocaba, IES Uniesp e Ufscar.
b) Projeto Núcleo de Cultura Afro-brasileira - Tendo por objetivo Incentivar e criar
condições de pesquisa sobre História, Filosofia e Sociologia tendo como palco a África,
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notadamente a subsaariana e o Brasil, o Programa se manteve com os resultados
esperados. O número de beneficiados com o atendimento do núcleo foram 130 pessoas.
3.2.4 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. Em 2013, foram
realizadas 3 apresentações da peça "As Estrelas são para Sempre?" (pela Linc),
participação no Congresso Luz em Cena – Universidade Estadual de Santa Catarina,
participação no Encontro de Cenografia e Tecnologia da Cena realizado na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, palestra sobre teatro e a experiência de iluminação do
Grupo Katharsis proferida

no TUCARENA – PUCSP, palestra sobre a experiência de

iluminação do Grupo Katharsis proferida no Instituto de Tecnologia da Luz, no Rio de
Janeiro, totalizando um público de 2.350 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. Em 2013 foram beneficiados 15 alunos do grupo, e 2 apresentações da peça
"Máquina a Vapor", atingindo, no total 400 espectadores.
3.3 ÁRE A: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA

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 2013, 1.801 pessoas foram beneficiadas com o
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3.3.1 Programa Serviço de Assistência Jurídica

projeto e envolveu 39 alunos do curso de Direito.
b) O objetivo da Mediação e Conciliação é propiciar aos alunos matriculados a partir

realizando atividades de atendimento jurídico de população carente. O Projeto da Câmara
de Mediação visa a solução dos conflitos, antes do ajuizamento de medidas judiciais,
solucionando amigavelmente os conflitos, evitando-se, com isso, uma disputa judicial e a
demora na solução das lides. Foram beneficiadas 150 pessoas diretamente.
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do 1º período do curso de Direito, a prática de casos concretos de mediação e conciliação,
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.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 novos espaços e a ampliação do relacionamento. O projeto
beneficiou 10 adolescentes.
Foram realizados os seguintes cursos:
Curso

Carga horária

Nº. turmas

Nº. alunos

Fotografia Digital

40

01

05

Corte Masculino

40

01

05

Total:

80

02

10

3.4 ÁRE A: 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

2013 | Janeiro de 2014

programa foi desenvolvido nos seguintes locais, totalizando 753 matrículas: Araçariguama
(82), Araçoiaba da Serra (113),Capela do Alto (10), Itapetininga (53), Mairinque (132),Pilar
do Sul (136), Quadra (21), São Roque (92), Sorocaba (14).
A parceria com o Hospital Oftalmológico beneficiou 778 alunos.
O projeto envolveu e capacitou, aproximadamente 65 professores e coordenadores.
3.4.2 Programa Ler e Aprender
O Projeto Bolsa Escola Pública e Universidade na Alfabetização - Bolsa
Relatório Anual

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
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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 72 alunos pesquisadores dos
Cursos

de

Pedagogia

e

Letras

da

Universidade

de

Sorocaba

que

atenderam

aproximadamente 2.800 alunos de 1ª série da Rede Estadual de Ensino.
3.4.3 Programa Universidade vai à Escola
O Projeto tem como objetivos: resgatar o uso dos jogos e brincadeiras na escola;
integração instituição escolar de Educação Infantil e Ensino Fundamental/Universidade;
vinculação Teoria e Prática; desenvolvimento de habilidades de pesquisa e reflexão sobre a
prática pedagógica. No 1º. semestre de 2013, o projeto se deu na CEI- 10 (Aparecidinha),
beneficiando 120 crianças de 3 a 5 anos de idade e envolveu 67 alunos de Pedagogia. Já no
2º. semestre a atividade aconteceu na CEI- 36 (Ouro Fino) onde 192 crianças de 4 e 5 anos
puderam desfrutar do projeto com a participação de 60 alunos do curso de Pedagogia. O
tema desenvolvido nesse ano foi o “Canto de faz de conta”.
3.4.4 Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica PARFOR
A Uniso, enquanto Universidade Comunitária, resolveu aderir ao Programa Nacional
de 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

a equalização da oportunidade de formação inicial dos profissionais do magistério. O
programa beneficiou 65 alunos.
3.4.5 Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Docente)
O Pibid é uma iniciativa da Capes e Uniso para o aperfeiçoamento e a valorização da
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da qualidade da Educação Básica e expandir a oferta de cursos de licenciatura, promovendo

formação de professores para a educação básica. Atualmente, os cursos Letras,

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria
com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
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Matemática, História e Pedagogia estão envolvidos.
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Os projetos promovem a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas
desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didáticopedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola.
Um dos objetivos é a inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de
ensino-aprendizagem e também, incentivar escolas públicas de educação básica,
mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a
articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a
qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
O projeto beneficiou 40 alunos de graduação da Uniso, 5 professores supervisores
da rede estadual de Sorocaba e 150 alunos da rede estadual. As escolas que participam dos
projetos são: EE Guiomar Camolesi, EE Luis Nogueira Martins, EE Reverendo Ovídio de
Souza e EE João Machado de Araújo.
3.4.6 Extensão nas licenciaturas
a)

Curso de Física

- Convite à Física: Visita de Estudantes da Rede Estadual de Ensino aos laboratórios
2013 | Janeiro de 2014

de Física, onde discentes e docentes do curso de Física divulgaram o curso, pesquisas em
desenvolvimento e experimentos a estudantes do Ensino Médio. A atividade beneficiou 80
estudantes da escola pública e foi realizada no Laboratório de Física.
- Banca da Ciência: Projeto em colaboração com a Universidade de São Paulo. A
banca consiste em experimentos de baixo custo, destinados à divulgação científica e ao
ensino de ciências.

Nesse evento, foram apresentados à comunidade da Uniso

(pesquisadores, docentes e discentes) e as representantes das Diretorias de Ensino de
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Sorocaba e Itu, alguns experimentos e dados sobre o projeto. O objetivo do projeto é a
implantação de uma Banca da Ciência Sorocaba, vinculada aos cursos de Física e
Pedagogia, em que os estudantes desses cursos apresentam experimentos às comunidades
da região. O projeto beneficiou 50 pessoas, dentre estudantes, professores e representantes
dos Órgãos de Educação que transitaram pelo evento.
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b)

Curso de Filosofia

- Projeto “Somos da Paz” realizado por um monitor voluntário, executado pela
entidade “Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS AD”, Pilar do Sul.
- Atividade junto aos moradores de rua em parceria com o Centro Educacional do
Sesi, Piracicaba.

3.5 ÁRE A: MEIO AMBIENTE
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.
b) Projeto "Expedição Itupararanga", teve por objetivo levantar a situação ambiental
da represa de Itupararanga e preparar material para campanha educativa e de
conscientização ambiental. Trata-se de projeto para toda bacia do rio Sorocaba.
c) Atividades de Educação Ambiental – Semana da Água – teve por objetivo
incentivar o plantio de árvores de forma adequada, enfatizando os benefícios para a
qualidade de vida da população e para a preservação do meio ambiente Foram distribuídas
1.000 mudas das seguintes espécies: Ipê-branco, Urucum, Araça-amarelo, Araça-vermelho

d) 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.
e) Projeto “Viveiro educador” - Tem o objetivo de estabelecer o contato das pessoas
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e Sobrasil.

com a natureza, enfatizando a importância da preservação e conservação de espécies
nativas e os cuidados relativos a produção e manutenção das mesmas, fomentando ações

(urbano e natural). Foram atendidos 100 pacientes de Terapia Ocupacional
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
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individuais e coletivas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente
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para que uma cidade atinja condições ambientais, climáticas, sanitárias e paisagísticas
satisfatórias. Em 2013 foram produzidas aproximadamente 10.000 mudas.
g) Doação de mudas à comunidade – Em 2013 foram distribuídas para escolas e
munícipes, aproximadamente 2.000 mudas produzidas no viveiro do Neas.

3.6 ÁRE A: S AÚDE
3.6.1 Núcleo de Esportes e Recreação da Uniso (NERUS)
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 a adoção da prática regular de exercícios físicos como meio para a
melhoria da qualidade de vida. O Núcleo propiciou as seguintes atividades: Academia de
Educação Corporal do Nerus (100), Pratique Esporte na Uniso (150), Integra Uniso (300),
Yoga 3ª Idade (30), XIX Taça Uniso (200), Projeto “Viva Intensamente” (80), Classes de
Esportes (50), Amigos da Uniso (12),

Academia 3ª Idade (20), Yoga Unisaúde (20),

totalizando, sendo 979 pessoas atendidas.
3.6.2 Programa Atenção em Terapia Ocupacional
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 graduandos no
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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 Saúde da
UNISO (4.030 atendimentos); Ações Territoriais em Saúde “Brigadeiro Tobias” (1.552
atendimentos); Ações da Terapia Ocupacional na Creche "Educandário Santo Agostinho"
(3.240 atendimentos); Ações da Terapia Ocupacional em Instituições (1.436 atendimentos),
totalizando 10.258 atendimentos.
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3.6.3 Programa de Assistência Farmacêutica
a) Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de Saúde: sob a supervisão direta
de um docente, 23 alunos dos Estágios Supervisionados 2, 3 e 4, divididos a cada semestre,
através de convênio estabelecido com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, participaram de
atividades em ambientes de atendimento do SUS e instituições conveniadas. O estágio
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supervisionado no setor público teve como objetivo de preparar os futuros profissionais
farmacêuticos para compreender e vivenciar a organização do Programa de Assistência
Farmacêutica Pública. Para tanto, foram realizados encontros com profissionais das mais
diversas áreas, tais como: Unidade Básica da Vila Sabiá, Instituto Adolfo Lutz, Serviço de
Assistência Municipal Especializada, Ambulatório de Saúde Mental, Centro de Atenção
Psicossocial II, Hospital Mental de Sorocaba, Vigilância epidemiológica, Centro Estadual de
Análises Clinica da Zona Sul, Almoxarifado de Medicamentos da prefeitura de Sorocaba,
Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, Instituto Butantan e o Ambulatório de
endocrinologia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Nesse último setor, foi realizada
atividade de educação em saúde que beneficiou aproximadamente 40 usuários.
Paralelamente, como contrapartida, alguns professores de colegiado de Farmácia estão
elaborando um minicurso para minimização de riscos nos atendimentos das Farmácias das
Unidades Básicas de Saúde, que poderá beneficiar diretamente, todos os usuários da
cidade.
b) Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar: sob supervisão direta de um
docente, 23 alunos dos Estágios Supervisionados 1 ao 4, divididos em 2 grupos a cada
semestre, participaram das atividades de estágios realizadas no Conjunto Hospitalar de
Sorocaba, com os objetivos de estimular o aprimoramento da assistência farmacêutica na
Farmácia Hospitalar, promover o uso racional de medicamentos, contribuir para a melhoria
dos serviços farmacêuticos no Sistema Único de Saúde e também qualificar os futuros
profissionais farmacêuticos para a atuação no mercado de trabalho. Os alunos presenciaram

documentos técnicos nos setores da Farmácia Central, Farmácia Satélite, Farmácia
Ambulatorial de Medicamentos Oncológicos e de Moléstias infectocontagiosas. Foram
desenvolvidas as atividades de colaboração na dispensação de medicamentos para
pacientes internados e ambulatoriais (aproximadamente, 15 prescrições por período de
estágio),

unitarização

e

fracionamento

de

medicamentos,

elaboração

de

Planos
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e participaram das rotinas de utilização de medicamentos e também da elaboração de

Operacionais Padrão (POP, sendo aproximadamente 60), contendo informações de todas as
etapas desde a aquisição até a dispensação dos medicamentos no CHS, e também a

apresentação, código e interações dos aproximadamente 400 medicamentos padronizados
para uso no hospital).
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atualização do Guia de Medicamentos Padronizados (informações de identificação,
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c) Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária “Vital Brazil”: sob a supervisão
direta de um docente, 14 alunos dos Estágios Supervisionados 2, 3 e 4, divididos a cada
semestre, participaram das atividades que são voltadas para a Assistência Farmacêutica,
visando o uso racional de medicamentos e a dispensação farmacêutica. Os alunos de cada
período são divididos e rodiziados em grupos, sendo um com foco em atividades gerenciais
e outro nas assistenciais. Os alunos vivenciaram situações relacionadas à organização e
planejamento da Farmácia, participaram dos processos de estocagem e descarte de
medicamentos, seguindo os procedimentos operacionais por eles desenvolvidos e
atualizados, conforme as exigências da legislação vigente. Realizaram a dispensação de
medicamentos, em que aprenderam a fazer uma análise técnica das prescrições, o que
permitiu correlacionar medicamento prescrito, características clínicas do paciente e
tratamento proposto, promovendo assim o seu uso racional. Na sala reservada para a
realização dos serviços para a Atenção Farmacêutica, os alunos auxiliaram nos
atendimentos individualizados (aproximadamente 67 no ano) de aferição de pressão,
glicemia capilar, pesagem, aferição da altura, cálculo do índice de massa corporal e medida
da circunferência abdominal, importantes na orientação para pacientes porque considerados
como de risco para o desenvolvimento doenças cardiovasculares. Foram realizadas também
atividades de educação em saúde com temas propostos pelos alunos e voltados para as
necessidades dos usuários da Farmácia Comunitária, sendo que os temas escolhidos foram
o uso de fitoterápicos X plantas medicinais e DST, o publico estimado no ano foi de 220
pessoas. No ano de 2013, foram realizados aproximadamente 6.600 atendimentos de
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balcão, visto que, foram aproximadamente atendidos 30 indivíduos por dia, com uma média
de 3 receitas cada. Portanto, foram 90 dispensações/dia, perfazendo um total de 19.800
dispensações. Atualmente a Farmácia conta com 2 estagiários bolsistas, tem cadastrados
26.980 pacientes, possui 3.305 especialidades farmacêuticas (medicamentos) e mantém um
estoque de aproximadamente 40.000 unidades de medicamentos. Todos os medicamentos
foram obtidos por meio de doações feitas em campanhas com alunos e com a comunidade
em geral.
Também, como atividade pedagógica de extensão, em 2013, houve a realização do
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Projeto de Extensão intitulado “Implantação dos Serviços Farmacêuticos na Farmácia
Comunitária Vital Brazil”, com 2 alunos bolsistas. Foi criada a sala de Atenção Farmacêutica,
com objetivo de implantar de forma continuada os serviços farmacêuticos de aferição de
pressão, aferição de glicemia capilar, pesagem, aferição da altura, aferição da cintura

13

abdominal e calculo do indice de massa corpórea. Com esse projeto, obteve-se o cadastro
de 383 pacientes que foram beneficiados.
O projeto de Iniciação Científica, “Efetividade do seguimento farmacoterapêutico no
atendimento de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2”, também foi realizado na Farmácia
Vital Brazil, com uma bolsista, tem como objetivo avaliar o efeito do seguimento
farmacoterapêutico sobre os resultados clínicos e sobre os Problemas Relacionados com
Medicamentos (PRM) de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 2. Este projeto encontra-se
em fase de desenvolvimento, atualmente estão cadastrados 26 pacientes que participam do
acompanhamento farmacêutico.
3.6.4 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, 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 1.083 pessoas matriculadas nos 37 cursos
oferecidos.
3.6.5 Programa Unisaúde
Programa Unisaúde - Harmonia Corporal e Mental no trabalho – Visa oferecer mais

nutricionais e laborais promovendo a adoção de hábitos saudáveis, diminuição de frustração
e stress provocado pelo cotidiano da vida do trabalho. Em 2013 o programa atendeu 663
colaboradores técnico-administrativos com os seguintes projetos: Terapia Ocupacional na
promoção da qualidade de vida em Saúde do Trabalhador, Efeitos da Quick-Massage na
Qualidade de Vida dos funcionários da Uniso, Contribuição da área de Nutrição ao Projeto
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qualidade de vida no trabalho aos colaboradores da Uniso, por meio de atividades físicas,

Unisaúde sob o ponto de vista da Segurança Alimentar e A importância da prática de

3.6.7 Programa Atenção em Fisioterapia
O Programa desenvolveu atividades de extensão no:

Relatório Anual

exercícios físicos e a atuação do profissional de Educação Física no Programa Unisaúde.
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a) Núcleo de Saúde da Uniso com o objetivo de abordar o conhecimento teórico e a
vivência prática da avaliação e atendimento fisioterapêutico em Neurologia Adulto, ortopedia
e geriatria, incluindo as seguintes afecções: Acidente Vascular Encefálico (AVE),
traumatismos cranioencefálicos, traumatismo raquimedulares, polineuropatias, ataxias
cerebelares,

sequelas

de

encefalopatias

e

doenças

neuromusculares.

Também,

desenvolveu atividades de Fisioterapia em Ortopedia, Reumatologia e Alterações Postural A
prática de ortopedia atende pacientes com patologias relacionadas ao sistema músculoesquelético, por exemplo, tendinites, bursites, artrose, hérnias de disco, alterações posturais
entre outras.
b) Lar São Vicente de Paulo os trabalhos desenvolvidos são em Geriatria e
Gerontologia focam o programa asilar no aspecto preventivo e curativo. A fisioterapia utiliza
alguns recursos: a cinesioterapia com exercícios físicos globais e especializados, aplicados
individualmente ou em grupo, visando à manutenção da funcionalidade do idoso; medidas
de educação para a saúde (através de palestras e elaboração de folhetos, jornais ou
informativos), como por exemplo, orientações posturais, para minimização ou correção de
fatores de risco de doenças específicas; e, análise ergonômica do ambiente onde vive o
idoso, para melhoria de sua mobilidade e eliminação do risco de quedas. Além das condutas
fisioterapêuticas específicas no âmbito curativo.
c) Círculo Operário em Brigadeiro Tobias - COPES o objetivo principal da atividade é
o atendimento á população local. Os alunos desenvolvem aptidões específicas da área tais
como a criatividade, interatividade, ética e profissionalismo. São instruídos semanalmente a
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elaborar o plano de atendimento para as atividades em grupo. As sequências diárias são
seguidas por verificação de pressão arterial, alongamentos, fortalecimentos, dinâmicas para
equilíbrio, coordenação, musicalidade, ritmos e relaxamento final. A população relata
constantemente que se sente acolhida e que reconhece o papel fundamental da fisioterapia
na execução e melhora das suas atividades de vida diária.

d) Conjunto Hospitalar de Sorocaba os principais objetivos da atuação do
Relatório Anual

fisioterapeuta em um hospital são os de minimizar os efeitos da imobilidade no leito, prevenir
e/ou tratar as complicações respiratórias e motoras. O paciente seja ele clínico ou cirúrgico
pode apresentar-se em diversas condições de saúde, com isso, conforme as necessidades
apresentadas priorizam-se determinadas técnicas, visando maior efetividade nas condutas e
na utilização dos recursos disponíveis.
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3.7 ÁRE A: TRABALHO
3.7.1 Programa: Trabalho e Renda
a) 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 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 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 40 cooperados e indiretamente familiares.
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 24 projetos e envolveu 145

4. PROGRAMA DE PROGRAMA DE BOLS AS DE EXTENS 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;
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alunos da Uniso.

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

No ano de 2013 foram concedidas 40 bolsas do Probex para a condução de 39
projetos nas diversas áreas do conhecimento.
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integração da Uniso na Comunidade.
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5. QU ADRO GER AL DO PÚBLICO BENEFICI ADO EM 20 13
Área: Comunicação
Programas
Laboratório de Comunicação
Probex

Projetos
Gravação do Programa Igreja Novo Milénio

Beneficiados
10.000

Radio Jornal Inclusão

*

Uniso Comunidade Rádio e TV

*

Total
10.000

10.000
Área: Cultura
Programas
Museus

Projetos

Beneficiados

Museu de Arte Sacra

Música e Cultura

Núcleo de Cultura Afro-Brasileira

Teatro Universitário Katharsis

Probex

Coral Universitário

1.500
2.000

Coral Vozes de Universidade da Terceira Idade

2.000

Madrigal Vox da Uniso

6.000

Nucab vai à escola

190

Núcleo de Cultura Afro-brasileira

130

Grupo Katharsis

2.350

K3 (3º idade)

4.000

Coral do Projeto Sementinha ACM Sorocaba

25

Cine Psico Círculo de Debates

96

Fanfarra Escolar

20

Teatrando na Escola

25

Total

18.170

166

18.336

Área: Direitos Humanos e Justiça
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Programas
Serviço de Assistência Jurídica
Fundação C.A.S.A. e Unidade de
Internação
Probex

Projetos
Serviço de Assistência Jurídica - SAJU

1.801

Curso de Extensão

1.811

10

Câmara de Mediação e Conciliação de Conflitos

150

Direitos Fundamentais se aprendem na escola

230

80
2.041

Área: Educação
Programas

Relatório Anual

Beneficiados

Projetos

Beneficiados

Educação de Jovens e Adultos

Proeja

753

Curso de Física

Convite a Física

130

Curso de Filosofia

Somos da Paz

Ler e Aprender

Bolsa Alfabetização

Universidade vai à escola
Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação a Docência

Universidade vai à escola
Pibid

*
2.800

4.210

312
150

17

Plano Nacional de Formação de
Professores para Educação Básica

Probex

PARFOR
65
A importância da prática de exercícios físicos e a
atuação do profissional de educação Física no
Programa Unisaúde

252

Apoio Institucional à implantação do Projeto Reletran

84

Aulas de Judô para Adultos Portadores de Síndrome
de Down

17

353

4.563
Área: Meio Ambiente
Programas

Projetos

Beneficiados

Agência de Bacias

*

Expedição Itupararanga

*

Viveiro Educador
Educação e Gerenciamento
Ambiental

Probex

100

Núcleo de Estudos Ambientais - Neas
Produção de mudas para a arborização urbana de
Sorocaba
Semana da Agua
Avaliação de Indicadores de restauração de Matas
Ciliares da Bacia do Sorocaba e Médio Tietê
Educação Ambiental para crianças
Hidroponia vaia escola
Plano de Ação Sócio-econômico-ambiental
Caputera

13.100

2.000
10.000
1.000
500
200

2.731

31
na
2.000
15.831

Área: Saúde

Atenção em Terapia Ocupacional

Atenção Farmacêutica

Beneficiados

Núcleo de Esportes e recreação da Uniso (NERUS)
(Geral)
Núcleo de Terapia Ocupacional

4.030

Ações em Saúde "Brigadeiro Tobias"

1.552

Ações de Terapia Ocupacional nas creches

3.240

Ações da Terapia Ocupacional em Instituições
Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de
Saúde
Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar

1.436

979

40
*

Farmácia Comunitária "Vital Brazil"

6.600

Unisaúde - Harmonia Corporal e Mental no trabalho

Unisáude

Atenção em Fisioterapia

663

Núcleo de Saúde

*

Lar São Vicente de Paulo

*

Círculo Operário em Brigadeiro Tobias - COPES

*

Conjunto Hospitalar de Sorocaba
A Intervenção da Terapia Ocupacional na Equipe de
Saúde. Uma Proposta para o Núcleo

*
28
1.518

Probex
Ações da Terapia Ocupacional em Creches

18.540
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Núcleo de Esportes e Recreação da
Uniso

Projetos

50

Relatório Anual

Programas

18

Apoio da Terapia Ocupacional as Crianças com
necessidades Educacionais Especiais

21

Atenção da Fisioterapia em Saúde Física no Núcleo
de Saúde da Uniso

07

Avaliação da Composição Corporal, do Consumo
Alimentar e Ações Educativas em Nutrição em Adultos

12
120

Ciclos de Palestras Educativas em Saúde
Contribuição da Área de Nutrição ao Projeto Unisaúde
Sob o Ponto de Vista da Segurança

95

Educação em Saúde: Prevenção de Acidente Em
Ambiente Escolar

40

Efeitos da Quick-Massage na Qualidade de Vida dos
Funcionários da Uniso

176

Esporte, Educação e Cidadania no Projeto “Amigos da
Uniso”

40

Farmácia Comunitária Vital Brazil

550

Grupo de Atendimento de Fisioterapia Preventiva em
Saúde da Mulher

31

Intervenção da Fisioterapia em Psicomotricidade
Intervenção Fisioterapêutica na Pós-Mastectomia

01

Intervenção Nutricional Educativa Como Ferramenta
Eficaz Para Melhorias de Hábitos Alimentares e peso
corporal em grupo de participantes na Universidade da
3ª idade
Demandas escolares: avaliação e intervenção
psicomotora
Oficinas de Convivência – Uma Proposta da Terapia
Ocupacional para a Terceira idade

30
05
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47
Promoção da Saúde na Pastoral da Criança: Práticas
Saudáveis entre as Famílias como Foco de Atuação
da Enfermagem e Nutrição
Terapia Ocupacional na Promoção da Qualidade de
Vida em Saúde do Trabalhador
Brinquedo diretivo: uma atuação com crianças
hospitalizadas

140
50
20.058

Área: Trabalho
Programas

Projetos
Treinamento "Cesta básica"

Trabalho e Renda

AdministrAÇÃO

Relatório Anual

75

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material
Reaproveitável de Sorocaba
AdministrAÇÃO
A estética como Fator de Bem-Estar e Autoestima: Um
Benefício aos Funcionários da FDA
Cuidados Capilares: Um Benefício aos Funcionários
da Fundação Dom Aguirre
Importância do Tratamento e Embelezamento
Ungueais na Melhora da Qualidade de Vida dos
Pacientes Atendidos no Núcleo da Saúde da

Beneficiados
*
185
40
145
34
54

10

19

Universidade de Sorocaba – Uniso
Probex

Levantamento, Conservação, Catalogação e
Digitalização do Patrimônio do Instituto Histórico,
Geográfico e Genealógico de Sorocaba – IHGGS e
seu Acervo
Maquiagem: uma ferramenta para promoção do bem
estar aos pacientes do GPACI

98

*

283
71.112
1.376

Probex

37

Eventos:

95

Total:

72.620
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Atendimentos:
Cursos de Extensão:
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* nº indeterminado
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Público beneficiados em 2013

283
10000

Comunicação

20058

Cultura
Direitos Humanos
18336

Educação
Meio Ambiente
Saúde
Trabalho

15831

2041
4563
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Beneficiados pelas ações de extensão de 2009-2013

199.758
148.046
129.148

151.609
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72.620

2009

2010

2011

2012

2013
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