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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.

Curso

Nº. turmas

Nº. alunos

Automação Industrial
Comunicação e Cultura Digital
Comunicação e Cultura Digital II
Didática para multimídia
Experimentos de Mecânica: Cinemática
Experimentos de Mecânica: dinâmica e
movimento curvilíneo
Experimentos de Termodinâmica e fluídos
Experimentos
de
energia
e
suas
transformações
Experimentos de Ondas, Oscilações e óptica
Experimentos de Eletrostática
Experimentos de Eletrodinâmica
Experimentos de Magnetismos e Física
Moderna
Ferramentas de Coleta de Dados
Formação Política
Iniciação Científica e Pesquisa
Leitura e Letramentos
Livro Digital
Primeiros Passos em Matemática
Primeiros Passos em Geometria
Produção de Vídeo Educativo
Produção de Jornal na Escola
Produção e Fruição das Artes
Reinvente Sorocaba
Tecnologias Aplicadas à Educação

01
02
01
05
01
01

08
20
07
130
50
50

01
01

50
50

01
01
01
01

50
50
50
50

02
01
01
01
02
03
01
01
01
01
01
05

31
60
50
50
14
211
44
38
02
60
30
133

Total

37

1.288
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1.1 Cursos: público interno e externo

Curso
Windows e Internet
Edição de fotos digitais – Edição básica
Edição de fotos digitais – Montar álbum
Aplicativos office

Nº. turmas

Nº. alunos

3
3
1
1

55
43
15
23
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1.2 Universidade da Terceira Idade
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Internet
Redes sociais - Blog
Redes sociais – Facebook
Criando publicações
Criando vídeos no computador
Internet avançada
Fotografia digital – Olhares sobre o cotidiano
Fotografia digital – Narrativas visuais
Fotografia digital – Poéticas visuais
Inglês iniciante – Módulo 1
Inglês iniciante – Módulo 2
Inglês básico – Módulo 1
Inglês básico – Módulo 2
Inglês básico – Módulo 3
Inglês básico – Módulo 4
Inglês para viagem
Francês iniciante – Módulo 1
Francês iniciante – Módulo 1
Francês básico – Módulo 4
Francês avançado – Módulo 5
Espanhol iniciante - Módulo 1
Espanhol iniciante - Módulo 2
Espanhol básico - Módulo 1
Espanhol básico - Módulo 2
Espanhol intermediário - Módulo 2
Espanhol avançado - Módulo 1
Espanhol avançado - Módulo 2
Espanhol avançado - Módulo 3
Italiano avançado – Módulo 3
Filosofia da longevidade
Filosofia - Cidadania não tem idade
PNL - Pensamento e mudança
PNL - A Essência da identidade
PNL - Psicologia analítica
PNL - Práticas de relaxamento e meditação
PNL - Caminhos da realização
PNL - Transformação Essencial
PNL - A estrutura psicofísica do ser humano
Psicologia junguiana - Caminhos da realização
Relaxamento e meditação - A estr. psic.fís. ser hum
Relaxamento e meditação - Os 13 passos da autot.
Neurolinguística - Pensamento e mudança
Ritmos e alongamento
Dança e alongamento 1
Dança e alongamento 2
Ritmos de dança 1
Ritmos de dança 2
Ritmos de dança 3
Sapateado
Ioga
Tai chi chuan

2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1

33
43
51
17
15
15
31
15
15
35
32
17
16
20
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33
20
18
45
37
17
19
24
19
15
13
23
20
32
13
15
119
140
50
17
67
122
24
43
16
29
46
52
53
51
36
29
17
12
16
20
3

Pilates
Coral
Teatro
Atividades físicas personalizadas

Total

2
2
2
2

41
32
36
18

91

1.959

2 EVENTOS
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 EPI C/ENEX

Realizado entre os dias 17 a 19 de setembro, o 17º Encontro de Pesquisadores e de
Iniciação Científica e o 12º Encontro de Extensão (EPIC/ENEX), com a apresentação de 18
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 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENS ÃO

3.1 ÁREA: COMUNICAÇÃO

2014 | Janeiro de 2015

No ano de 2014 foram realizadas as oficinas de PBL – Problem Based Learning:
Aprendizagem baseada em problemas, Aprendizagem por Projetos, TBL – Team Based
learning e Aprendizagem por Descoberta, envolvendo 18 professores.

3.1.1 Programa Laboratório de Comunicação

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 www.cancaonova.com.br
b) Projeto Uniso Comunidade Rádio e TV – O Projeto divulga os trabalhos
desenvolvidos pelos professores, alunos e funcionários da Universidade, dando visilbilidade
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a) Projeto Programa Igreja Novo Milênio - O Programa Igreja no Novo Milênio aborda
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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 laboratório de Comunicação. Infelizmente, não é possível medir o número de pessoas
beneficiadas, uma vez que não há aferição exata para ouvintes de rádio e telespectadores
de televisão a cabo. Transmitido pela Cantate FM 104.5 aos sábados as 18h30 com reprise
as domingos as 17h e retransmitido simultaneamente pelo site da emissora
http://www.cantatefm.com.br. Transmitido ainda pelas TVs :TV Com de Sorocaba canal da
NET na segunda as 21h e com 10 reprises em horários diversos de terça a domingo além
de uma chamada pelo Jornal Cruzeiro do Sul na Coluna Presença. TVV ( TV de
Votorantim) Canal 10 SuperMídia as terças feiras 16hs e 5 reprises em horários diversos
além dos sites das emissoras http://www.tvcomsorocaba.com.br e http://www.tvv.com.br . O
programa possui ainda um canal no Youtube . http://www.youtube.com/unisocomunidade
onde todos os programas que foram para o ar estão disponíveis.
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
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
Cruzeiro FM que é sintonizada em 19 cidades da região e pelo site simultaneamente
http://www.cruzeirofm.com.br
e
ainda
fica
disponível
no
facebook. http://www.facebook.com/radioinclusao
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3.2

ÁREA: CULTURA

3.2.1 Programa Museus

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
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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 2014.
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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 4.000 espectadores em 2014.
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 2014.

3.2.3 Programa Núcleo de Cultura Afro-Brasileira

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) Nucab vai à Escola

Objetivos: promover, incentivar e subsidiar corpos docente e discente para uma
cultura de paz na diversidade.
Atividades desenvolvidas:
- Encontros com o corpo docente nas escolas EE Prof. Salvador Ortega Fernandes

- Encontros com o corpo discente na Uniso- Cursos de Direito: Noite do Negro Legal,
Pedagogia: Diversidade na Sala de Aula e Filosofia: Filosofia Africana. Também foram
proferidas palestras na UFSCar – Palestra em Curso de Extensão e UNIESP – Palestra
para o curso Pedagogia. Atendendo 640 alunos.
- Apoio à pesquisa: foram favorecidos alunos da pós e da graduação Nº de alunos
atingidos: 04
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– Prof. do 1º ao 5º ano e EM Getulio Vargas - Prof. 3º ao 6º ano - Prof. 7 º ao 9º ano
e Prof. Ensino Médio. Nº de docentes atingidos – 112

Objetivo Incentivar e criar condições dando suporte à pesquisa sobre História,
Filosofia e Sociologia tendo como palco a África, notadamente a subsaariana e o Brasil,
com vistas ao cumprimento da LDB, em suas atualizações promovidas pelo artigo 27:
1 – Formação, junto à Secretaria Municipal de Educação, de Grupo de Trabalho,
para preparação e acompanhamento de ações com vistas à capacitação do corpo docente
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b) Nucab na Comunidade
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municipal para o cumprimento das Leis Federais 10639/03 e 11645/11que ensejaram a
modificação no artigo 27 da LDB.
2 – Participação, em parceria com outras entidades da comunidade negra, na
semana de comemorações do “13 de Maio”:
3 – Participação, em parceria com a Coordenadoria Municipal do Negro, da
elaboração da programação para o Mês da Consciência Negra;
Número de atingidos: 2000 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.
Desenvolver pesquisa em linguagem cênica, com seminários e eventualmente publicações
com articulistas convidados da Uniso e de outras universidades.
Apresentações realizadas em 2014:
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 2 apresentações no Festival Internacional de Teatro de Curitiba/FRINGE, com a
peça “As Estrelas são para Sempre?”, no Teatro do Museu Oscar Niemeyer
 1 apresentação na Tenda Cultural Ortega y Gasset da Universidade de São Paulo –
Usp – do espetáculo “As Estrelas são para Sempre?”
 1 apresentação da peça “As Estrelas são para Sempre?” no Teatro Municipal de
Sorocaba – abertura da Semana de Aniversário da Cidade
 1 apresentação da peça “As Estrelas são para Sempre?” como espetáculo
convidado para encerramento do Festival Estadual de Teatro, no Conservatório de Tatuí
Total de público nas 5 apresentações: 2.000 espectadores
Outras atividades do Grupo Katharsis em 2014:
 Preparação de uma Conferência-Espetáculo como contrapartida do Projeto FLUXUS
aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba: elaboração de texto, criação de
cenas, ensaios, leituras e elaboração do conteúdo desse formato de apresentação. Obs.:
Essa Conferência-Espetáculo estreará em fevereiro de 2015, com 8 apresentações
previstas no câmpus Trujillo (Salão Vermelho) voltadas para estudantes da Uniso e
comunidade em geral.
 Preparação de uma revista do grupo, contendo 72 páginas, fotos, ilustrações e
artigos de professores e pesquisadores convidados da Paris VIII, USP, UNICAMP, UNESP,
UNISO e PUCSP.
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b) Projeto K3 (KATHARSIS 3ª IDADE) - O objetivo do rupo K3 é atender os alunos da

Universidade da 3ª Idade, interessados em praticar teatro através de aulas, ensaios e
apresentações ao público. Em 2014 foram beneficiados 15 alunos do grupo, na montagem
da peça “SMOG”, tendo sido feitas 2 apresentações, nos dias 20 e 21 de novembro, no
Salão Vermelho do câmpus Trujillo atingindo, no total, 400 espectadores.

3.3 ÁREA: DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
3.3.1 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 2014, 87 pessoas foram beneficiadas com o projeto
e envolveu 78 alunos do curso de Direito.

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

No ano de 2014 o programa foi desenvolvido nos seguintes locais, totalizando 969
matrículas (680 de 1ª fase - alfabetização ao 5º ano) e, (289 de 2ª fase - 6º ao 9º ano):
Araçariguama (133), Araçoiaba da Serra (100),Capela do Alto (37), Itapetininga (137),
Mairinque (195), Instituto Tortuga empresa de Mairinque (20) Pilar do Sul (208), Porto Feliz
(37) a cidade entrou em 2014, Quadra (16), São Roque (86), Sorocaba (03).
A parceria com o Hospital Oftalmológico beneficiou 778 alunos + 200 alunos em
2014.
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possibilidade da formação de uma consciência crítica, ética, moral e social.

O projeto envolveu e capacitou, 60 professores, 12 coordenadores e 47 salas de
aula. Com 105 formandos (88 de 1ª fase e 17 de 2ª fase).
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3.4.2 Programa Ler e Aprender
3.4.2 Projeto Bolsa Alfabetização

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 2014 em 55
alunos pesquisadores dos Cursos de Pedagogia e Letras da Universidade de Sorocaba
que atenderam aproximadamente 2.000 alunos de 2º. ano 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 2014, o projeto se deu na CEI- 79 (Jd Botucatu),
beneficiando 175 crianças de 3 a 5 anos de idade e envolveu 72 alunos de Pedagogia. Já
no 2º. semestre a atividade aconteceu na CEI- 66 (Vila Haro) onde 170 crianças de 2 a 5
anos puderam desfrutar do projeto com a participação de 31 alunos do curso de
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Pedagogia. O tema desenvolvido nesse ano foi o “Canto de faz de conta”. O total de
“cantos” doados nos dois semestres foi de 21.

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 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. O programa formou em 2014 57 alunos e 08 alunos estão com
o curso em andamento.

3.4.5 Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Docente)
9

O Pibid é uma iniciativa do Ministério da Educação através da Capes para o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica. O
programa concede bolsas a alunos das licenciaturas participantes dos projetos de iniciação
à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com
escolas de educação básica da rede pública de ensino.
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.
Na Uniso estão envolvidos os cursos de licenciatura em Letras (Português e Inglês),
Matemática, História, Pedagogia, Artes Visuais, Geografia e Química.
Um dos objetivos do PIBID/UNISO 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. O Pibid da Uniso também busca 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. A meta é contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura.

estadual de Sorocaba e 300 estudantes das escolas. As escolas participantes são: Artes
Plásticas e Visuais Escola Estadual de Educação Integral Prof. José Roque Almeida Rosa,
Geografia Escola Estadual de Educação Integral Prof.ª Escolástica Rosa de Almeida,
História Escola Estadual de Educação Integral Prof.ª Escolástica Rosa de Almeida, Inglês
Escola Estadual de Educação Integral Prof. Altamir Gonçalves/Sorocaba- SP, Português
Escola Estadual de Educação Integral Prof. Altamir Gonçalves/Sorocaba- SP, Matemática
Escola Estadual de Educação Integral Prof.ª Escolástica Rosa de Almeida Escola Estadual
de Educação Integral Prof. Altamir Gonçalves, Química Escola Estadual Prof.ª Guiomar
Camolesi Souza e Pedagogia Escola Estadual João Machado de Araújo.
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O projeto beneficiou 110 alunos de graduação da Uniso, 12 professores da rede

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.
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3.5 ÁREA: MEIO AMBIENTE
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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) Atividade Sócio-ambiental – O Neas prestou apoio técnico à cooperativa de
catadores de resíduos recicláveis CATARES e elaborou projeto para captação de
recursos financeiros junto ao MEC.
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 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 individuais e coletivas que contribuam para a melhoria da qualidade de
vida e do ambiente (urbano e natural). Foram atendidos 500 pessoas da comunidade,
incluindo visitantes com necessidades especiais.
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 2014 foram produzidas aproximadamente 30.000 mudas.
g) Doação de mudas à comunidade – Em 2014 foram distribuídas para escolas e
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munícipes, aproximadamente 1.500 mudas produzidas no viveiro do Neas.

3.6 ÁREA: SAÚDE
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 (90), Pratique Esporte na Uniso (150), Classes de Esportes
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(50), Academia 3ª Idade (20), , totalizando, sendo 310 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
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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 seguintes locais: Núcleo de Saúde da
UNISO (5.289 atendimentos); Ações Territoriais em Saúde “Brigadeiro Tobias” (1.830
atendimentos); Ações da Terapia Ocupacional na Creche "Educandário Santo Agostinho"
(2.434 atendimentos); Ações da Terapia Ocupacional em Instituições (272 atendimentos),
totalizando 9.825 atendimentos.

3.6.3 Programa de Assistência Farmacêutica

a) Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de Saúde: sob a supervisão direta
de um docente, alunos dos Estágios Supervisionados 2 e 4, através de convênio
estabelecido com a Prefeitura Municipal de Sorocaba, participaram de atividades em

b) Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar: sob supervisão direta de um
docente, 6 alunos do Estágio Supervisionado 3, divididos em 3 grupos de 2 alunos
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 e participaram das rotinas de dispensação de medicamentos na farmácia
satélite (Unidade logística) do Hospital Lineu de Matos, dispensação de medicamentos na
farmácia ambulatorial de moléstias infectocontagiosas e oncologia do Completo Regional,
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sobre temas relevantes para a unidade, geralmente com abordagens sobre o uso racional
de medicamentos ou orientações sobre doenças de interesse do grupo. Foram
beneficiados os usuários que realizaram as atividades, num total de aproximadamente 30
indivíduos. Os alunos também participaram de uma campanha sobre a Hipertensão Arterial
Sistêmica promovida pela Prefeitura de Votorantin. Nesse evento foram atendidas 132
pessoas.
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ambientes de atendimento do SUS. O estágio 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,
Vigilância epidemiológica, Laboratório de Análises clínicas “Dr Dijair Íscaro” (LABAC) e do
Centro de Atenção Psicossocial-Caps Ad III (Saca Só). No Caps Ad III, alunos e professor
orientador de estágio desenvolveram diversas atividades grupais de educação em saúde
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preparação de kits de medicamentos e de correlatos na farmácia satélite unidade do Centro
cirúrgico do Hospital Lineu de Matos, participação nos procedimentos de preparação de
medicamento para os processos de dispensação hospitalar em dose diária (unitarização e
fracionamento de medicamentos). Foram atendidas e analisadas aproximadamente 15
prescrições hospitalares, preparação de 5 kits, atendimento de 20 pacientes na farmácia
ambulatorial, unitarização de 200 medicamentos na forma de ampolas e comprimidos,
fracionamento de 10 frascos de 100 mL de medicamentos líquidos por período de estágio e
cada grupo de alunos.
c) Assistência Farmacêutica na Farmácia Comunitária “Vital Brazil”: sob a supervisão
direta de um docente, 14 alunos dos Estágios Supervisionados 2 e 4, divididos em dois
grupos de oito e seis alunos, na segunda e quarta feira, respectivamente, participaram
durante o primeiro semestre de 2014, de atividades voltadas para a Assistência
Farmacêutica. Os alunos de cada período foram divididos em dois grupos de trabalho, que
se alternam nas atividades gerenciais e assistenciais. Os alunos vivenciaram situações

Relatório Anual

2014 | Janeiro de 2015

relacionadas à organização e planejamento da Farmácia, participaram dos processos de
estocagem e descarte de medicamentos, seguindo os procedimentos operacionais (POP)
por eles desenvolvidos e atualizados, conforme as exigências da legislação vigente.
Realizaram a dispensação de medicamentos, pela análise técnica das prescrições, o que
permitiu que aprendessem correlacionar o medicamento prescrito, as características
clínicas do paciente e o tratamento proposto, promovendo assim o seu uso racional. Na
sala de “Atenção Farmacêutica”, reservada para a realização dos serviços farmacêuticos,
os alunos auxiliaram nos atendimentos individualizados (aproximadamente 67 no
semestre), com 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 estão relacionados com o desenvolvimento de doenças
cardiovasculares. Foram realizadas também atividades de educação em saúde com temas
propostos e desenvolvidos pelos alunos, voltados para as necessidades dos usuários da
Farmácia Comunitária. Os temas escolhidos foram: DST, Prevenção de quedas em idosos,
Uso correto de medicamentos, Higiene Bucal. O publico estimado atendido pelos alunos
durante os estágios do primeiro semestre de 2014 foi de 500 pessoas com a média de três
receitas por pessoa, o que configura 1500 atendimentos. Durante o ano de 2014, foram
realizados aproximadamente 20.000 atendimentos de balcão. Atualmente a Farmácia conta
com 2 estagiários bolsistas, tem cadastrados quase 30.000 pacientes, possui 3.402
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.
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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 1.959 pessoas matriculadas nos 91 cursos
oferecidos.
3.6.5 Programa Unisaúde

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 2014 o programa
realizou 692 atendimentos aos 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 Unisaúde sob o ponto de vista da Segurança
Alimentar e A importância da prática de exercícios físicos e a atuação do profissional de
Educação Física no Programa Unisaúde.

b)
Universidade da Terceira Idade – o objetivo deste trabalho é o atendimento á
mulher da terceira idade. As dinâmicas são formadas por alongamentos, fortalecimento de
membro superiores e inferiores, exercícios aeróbicos , propriocepção, fortalecimento do
assoalho pélvico e relaxamento. As pacientes relatam melhoras no bem-estar geral. O
projeto beneficiou 25 pessoas.
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a)
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 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. Foram atendidas 18 pessoas.
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3.6.7 Programa Atenção em Fisioterapia
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c)

Setor de Ginecologia e Obstetrícia do CHS -

Envolvem as pacientes

gestantes internadas no setor de alto risco. As alunas orientam as pacientes em relação á
aleitamento materno, postura e desenvolvem manobras leves para a diminuição de
edemas, relaxamento, contração e relaxamento de assoalho pélvico, alongamentos de
membros inferiores e superiores, exercícios de bombeamento para as mãos e massagem
relaxante no final dos atendimentos. Foram atendidos 100 pacientes.
d)
Unisaúde- Cidade Universitária , Trujillo e Seminário - São realizados
atendimentos de quick massage (Probex) para os funcionários da UNISO, dos campus
Cidade Universitária, Trujillo e Seminário.Os atendimentos são organizados por horários
pré-estipulados aos funcionários, que recebem a massagem relaxante em uma cadeira
específica para a massagem. Se caracteriza por uma massagem rápida e de toques sutis
para o alívio das dores dos funcionários da UNISO.
Foram atendidos 692 funcionários atendidos na Cidade Universitária em 13
encontros de atendimento, 360 funcionários no Trujillo em 11 encontros de atendimento e
44 funcionários atendidos no Seminário em 7 encontros de atendimentos.
e)
Conjunto Hospitalar de Sorocaba: os principais objetivos da atuação do
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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Foram realizados 27 atendimentos na internação infantil e 25 atendimentos na
internação adulto.
f)
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
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posturais entre outras.
Foram realizados 240 atendimentos entre pacientes ortopédicos e neurológicos em
sessões realizadas 1 ou 2 vezes por semana.
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3.7 ÁREA: TRABALHO
3.7.1 Programa: Trabalho e Renda

a) Programa Especial de Treinamento “Cesta Básica” – São os objetivos: a) coletar
semanalmente os preços dos produtos que compõem a cesta básica nos seis principais
supermercados da cidade de Sorocaba e analisar sua evolução; b) divulgar para a
população o comportamento de preços da cesta básica através do Boletim mensal
e também informa semanalmente sobre a "Compra mais Barata", abordando "Almoço mais
Barato da Semana", "Café da Manhã mais Barato" e "Limpeza Doméstica
e Higiene Pessoal"; c) criar séries históricas; e d) propiciar aos órgãos públicos, como a
Prefeitura de Sorocaba, 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 36 projetos e envolveu 187

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;
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.
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alunos da Uniso
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No ano de 2014 foram concedidas 40 bolsas do Probex para a condução de 37
projetos nas diversas áreas do conhecimento.
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5 QU ADRO GER AL DO PÚBLICO BENEFICI ADO EM 20 14
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

*

Agência Experimental de Jornalismo

200

Núcleo Avançado de Jornalismo Científico

200

Agência Experimental de Publicidade e Propaganda

600

Total
10.000

1.000

11.000
Área: Cultura
Programas
Museus

Projetos
Museu de Arte Sacra

Música e Cultura

Núcleo de Cultura Afro-Brasileira

Teatro Universitário Katharsis

Probex

Beneficiados

Coral Universitário

1.500
2.000

Coral Vozes de Universidade da Terceira Idade

2.000

Madrigal Vox da Uniso

4.000

Nucab vai à escola

Total

14.656

756

Núcleo de Cultura Afro-brasileira

2.000

Grupo Katharsis

2.000

K3 (3º idade)
Residência Técnica no grupo de Teatro Katharsis da
Uniso
Cine Psico Círculo de Debates

400

Semearte

530

300
39

869
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15.525

Área: Direitos Humanos e Justiça
Programas
Serviço de Assistência Jurídica
Probex

Projetos
Serviço de Assistência Jurídica - SAJU
Câmara de Mediação e Conciliação de Conflitos

165
0

165
0
165

Área: Educação
Programas

Relatório Anual

Beneficiados

Projetos

Educação de Jovens e Adultos

Proeja

Ler e Aprender

Bolsa Alfabetização

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

Universidade vai à escola

Plano Nacional de Formação de
Professores para Educação Básica
Probex

Pibid

Beneficiados
969
2.055
448

3.959

422

PARFOR
65
Curso preparatório do Lelis ito

36

17

Apoio Institucional à implantação do Projeto Reletran
Unidade didática de ensino-aprendizagem de língua
estrangeira para escola pública

89

126

01
4.085

Área: Meio Ambiente
Programas

Projetos

Beneficiados

Agência de Bacias

*

Expedição Itupararanga

*

Viveiro Educador
Educação e Gerenciamento
Ambiental

500

Núcleo de Estudos Ambientais - Neas
Produção de mudas para a arborização urbana de
Sorocaba
Doação de Mudas

2.000

*
30.000
1.500
2.000

Área: Saúde

Atenção em Terapia Ocupacional

Atenção Farmacêutica

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

5.289

Ações em Saúde "Brigadeiro Tobias"

1.830

Ações de Terapia Ocupacional nas creches

2.434

Ações da Terapia Ocupacional em Instituições
Assistência Farmacêutica no Sistema Municipal de
Saúde
Assistência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar
Farmácia Comunitária "Vital Brazil"

Unisáude

272
162
20

692
240
25
100

Círculo Operário em Brigadeiro Tobias - COPES

18

Conjunto Hospitalar de Sorocaba

52

A atuação da enfermagem no Programa Unisaúde:
intervenções preventivas
Fisioterapia Preventiva em Diabetes Mellitus

31.444

20.000

Núcleo de Saúde

Setor de Ginecologia e Obstetrícia CHS

Probex

310

Unisaúde - Harmonia Corporal e Mental no trabalho

Universidade da Terceira Idade
Atenção em Fisioterapia

Beneficiados
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Núcleo de Esportes e Recreação da
Uniso

Projetos

129
16

Registro da experiência da Uniso na implantação da
Residência Multiprofissional em Saúde Mental: das
bases teóricas à prática
Terapia Ocupacional na Promoção da Qualidade de
Vida em Saúde do Trabalhador 2014

150

Avaliação Motora nos Primeiros 18 meses de vida:
aplicação da escala motora infantil de Alberta

07

Avaliação global em Fisioterapia em crianças de 0 a
24 meses: ênfase na aplicação da escala de
aquisições iniciais de fala e linguagem

07

30
2.030
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Programas

18

Atenção da Terapia Ocupacional no contexto da
inclusão escolar: proposta de atendimento às crianças
com necessidades educacionais especiais no Núcleo
de saúde da Uniso

41

Efeitos da quick-massage na qualidade de vida dos
funcionários da Uniso

1.096

Grupo de atendimento de fisioterapia preventiva em
saúde da mulher
Fisioterapia aplicada à ortopedia

127
09

A utilização da música como modalidade terapêutica
não tradicional pelo enfermeiro na assistência de
enfermagem psiquiátrica e o registro fotográfico

10

Aprendizagem e desenvolvimento da criança com
deficiência visual através de atividades lúdicas

15

Terapia Ocupacional: acolhimento e oficinas de
convivência no Núcleo de Saúde da Uniso

15

Intervenção fisioterapêutica em Saúde física

09

Avaliação, acompanhamento e orientação em
fisioterapia de crianças hospitalizadas no CHS
Oficinas de convivência: uma proposta da Terapia
Ocupacional para a Terceira Idade
Terapia Ocupacional na Saúde do Trabalhador da
UBS Barra Funda – grupos de qualidade de vida
A importância da prática de exercícios físicos e a
atuação do profissional de Educação Física no
Programa Unisaúde

27
24
22

191

Atividade fisioterapêutica no CHS

25

Contribuição da área de Nutrição ao Projeto Unusaúde
sob o ponto de vista da Segurança Alimentar 2014

80
33.474

Área: Trabalho
Programas

Projetos

Beneficiados
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Treinamento "Cesta básica"
Trabalho e Renda
AdministrAÇÃO

Probex

*

Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Material
Reaproveitável de Sorocaba
AdministrAÇÃO

227
40
187

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
Inserção da prática de geração de renda pela
fabricação de sabão, a partir do reaproveitamento do
óleo comestível, para os usuários do CAPS Arte do
Encontro e comunidade.

25
85

122

12
349
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* nº indeterminado
Atendimentos:

66.598

Cursos de Extensão:

3.283

Probex

40

Total:

69.921
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Público beneficiados em 2014

349
11.000

Comunicação
Cultura
Direitos Humanos
Educação
15.525
33.474

Meio Ambiente
Saúde
Trabalho

4.085
2.000

165

Beneficiados pelas ações de extensão de 2010-2014

129.148

72.620
69.921

2010

2011

2012

2013

2014
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148.046
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151.609
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