Nesta trilha de novas histórias, a Universidade do Sagrado Coração,
agora, Centro Universitário Sagrado Coração – UNISAGRADO
continua sua missão de Ensino Superior de Excelência comprovado
por mais de 66 anos de uma trajetória educacional de sucesso,
pautada nos valores do Evangelho e respeito à vida humana,
tendo por vocação consagrar-se à investigação, ao ensino e à
formação dos estudantes, além de ser uma instituição Católica e
Cleliana que exerce seu papel na indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Este Balanço Social é um demonstrativo de que somos
comprometidos com a formação de cidadãos éticos, competentes,
protagonistas e solidários, mesmo entre rápidas transformações
de “uma sociedade interconectada e sem fronteiras”, que exigem
de nós abertura de mente e de coração e a ousadia aliada ao
discernimento para inovar e zelar pela essência de nossa missão
educativa: formar PESSOAS!
Um agradecimento especial a cada pessoa do UNISAGRADO que
com dedicação, esforço e compromisso, segue, incansavelmente,
reafirmando a busca da Verdade em todos os campos do
conhecimento.
As mais copiosas bênçãos do Coração de Jesus pela intercessão
da Bem-aventurada Clélia Merloni. Boa leitura!
Prof.ª Dra. Irmã Vânia Cristina de Oliveira
Reitora
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O UNISAGRADO está entre as instituições mais tradicionais de Ensino Superior
do Brasil. Com 66 anos de trabalho em prol da Educação, faz parte de sua essência,
além de ser uma instituição Católica e Cleliana, a indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão.

No Coração do
Estado de São Paulo
No Sagrado Coração
de Jesus
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Como instituição de ensino CATÓLICA, desenvolve suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão tendo como pressuposto e horizonte os valores do Evangelho. Dada sua natureza acadêmica – espaço plural, universal – propõe ser um
ambiente pluralista e dialogal, respeitando diferentes crenças e pensamentos que
sejam afins com o objetivo central de buscar uma vida digna para todos.
Como instituição de ensino CLELIANA, alimenta-se do espírito e do carisma da
Bem-Aventurada Clélia Merloni, em sintonia com as atuais prioridades apostólicas
do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração em vista da Nova Evangelização.
A identidade do UNISAGRADO determina uma perspectiva ética e humanista
da educação. Desse modo, seu processo de ensino-aprendizagem baseia-se na
relação dialógica e respeitosa entre os sujeitos que participam da construção
do conhecimento. Determina que a investigação e a pesquisa orientem-se para
a melhoria da qualidade e equidade na vida social, assim como as atividades de
extensão estejam voltadas para o serviço aos demais e à interação com a comunidade local. Portanto, toda a produção acadêmica está orientada a superar o
pragmatismo e o utilitarismo, colocando o saber, a ciência e a técnica a serviço do
homem, da verdade e da justiça.
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Em 2019, a Universidade do Sagrado Coração (USC) recebeu a autorização do Ministério da Educação (MEC) para se transformar em Centro Universitário. Com a mudança,
passa a ser UNISAGRADO – Centro Universitário Sagrado Coração.

Transformação
Acadêmica
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O pedido para essa alteração partiu da própria Universidade. Em 2018, preparando-se
para a modificação, a USC já não mais ofertou os cursos de pós-graduação stricto sensu,
de mestrado e doutorado, exigência para a permanência da prerrogativa acadêmica
Universidade, e focou na oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu,
especialização e MBA. Hoje conta com 36 cursos de graduação e 43 cursos de pós-graduação.
O UNISAGRADO conta com 7,5 mil estudantes e integra a missão do ensino à responsabilidade pela sociedade em seu entorno, focando no seu desenvolvimento:
•
Forma cerca de 1.500 profissionais ao ano;
•
Oferece, enquanto filantropia, bolsas de estudo a, aproximadamente, 20% do
total de estudantes;
•
Realiza 80 mil atendimentos gratuitos à população em suas clínicas e laboratórios nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Estética e
Cosmética, Enfermagem, Farmácia e Psicologia;
•
Faz-se presente, também, na comunidade por meio de seus programas, projetos e cursos de extensão com caráter cultural, desportivo, educativo, científico e
tecnológico, envolvendo diretamente 2 mil estudantes e beneficiando mais de 120 mil
pessoas da comunidade de forma direta;
•
É respeitada internacionalmente, enviando e recebendo estudantes em cooperação acadêmica com 43 instituições conveniadas de 73 países;
•
Possui infraestrutura de ponta, com laboratórios específicos para todos os
cursos, tecnologia de última geração e órgãos de apoio, como a Biblioteca, considerada
a maior e mais completa da região por seus mais de 200 mil exemplares;
•
Realiza pesquisa que gera inovação, tendo 36 grupos de pesquisa, com 765
estudantes envolvidos.
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1.1

Linha do tempo

1953

1968

1980

1986

2006

2015

2019

Nascia a Faculdade
de Filosofia,
Ciências e Letras do
Sagrado Coração
de Jesus (Fafil),
pioneira no interior
de São Paulo,
com os cursos de
Graduação em
Letras, Pedagogia,
Geografia e História.

A Faculdade crescia
com a criação dos
cursos Lato Sensu,
em especial o de
Administração
Escolar, como
lançamento.

Nasciam as
Faculdades do
Sagrado Coração,
reunindo a antiga
FAFIL, a faculdade
de Música Pio
XII (FACMUS)
e a Faculdade
de Enfermagem
(FESC), iniciando
a abertura de
cursos na área das
Ciências da Saúde.

As Faculdades do
Sagrado Coração
tornavam-se
Universidade
do Sagrado
Coração (USC),
primando pela
indissociabilidade
entre ensino,
pesquisa e
extensão
como princípio
fundamental
da sua essência
no formato de
Universidade, além
da qualidade do
conhecimento
que transmite
e desenvolve e
das relações que
mantém com a
sociedade.

Inicia um processo
de reestruturação
e modernização
de sua estrutura
acadêmicoadministrativa,
com o objetivo de
fortalecer e ampliar
sua produção
acadêmica e os
serviços prestados
à sociedade.

É credenciada
na Educação a
Distância pela
portaria 165, de
3 de março de
2015, com conceito
máximo 5.

Transforma-se em
Centro Universitário
Sagrado Coração,
conquista o IGC 4 e
se posiciona entre
as 20% melhores
Instituições de
Ensino Superior do
Brasil.
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Estrutura
Organizacional

1.2

Para garantir que se mantenha e aprimore a qualidade do tripé “Ensino-Pesquisa-Extensão”, conta com órgãos e ações dedicados a avaliar e
acompanhar permanentemente as atividades desenvolvidas. O principal
deles é o CONSEPE – Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão,
órgão normativo, deliberativo e consultivo da Instituição.

Órgãos auxiliares, suplementares e de apoio:
Biblioteca, Central de Atendimento, Central de Eventos,
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos,
Comitê de Ética no Uso de Animais, Coordenação do
Programa de Iniciação Científica, Comissão Própria
de Avaliação (CPA), Coordenadoria Geral de Estágios,
Coordenadoria Pedagógica, Diretoria de Comunicação
(DICOM), Diretoria de Relações Internacionais, Grupo
de Tecnologia, Núcleo Docente Estruturante (NDE),
Ouvidoria, Pastoral, Prefeitura do Campus, Núcleo
de Apoio Psicopedagógico (NAP), Setor Técnico
de Apoio ao Deficiente (STAD) e Comissão Local
de Acompanhamento e Controle Social do Prouni
(COLAP).

Chancelaria

Reitoria

Vice-Reitoria

CONSEPE

Pró-Reitoria
Acadêmica
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Pró-Reitoria
Administrativa

Pró-Reitoria de Extensão e
Ação Comunitária

Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação

Centro de Ciências
Humanas

Centro de Ciências da
Saúde

Centro de Ciências Exatas e
Sociais Aplicadas

Coordenação
Lato Sensu

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos
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1.3

Missão, Visão e Valores

Missão

1.4

Sempre UNISAGRADO

Formação humana integral fundamentada nos princípios católicos, concretizada
na excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, expressa no compromisso
social e na disseminação da ciência e do saber para o bem da sociedade.

O UNISAGRADO orgulha-se de ter egressos oriundos de inúmeros estados do
Brasil e de diversos países, que passaram pela Instituição ao longo de seus 66
anos de existência e, hoje, disseminam todo o conhecimento adquirido, buscando
fazer a diferençano meio em que vivem.

Visão

Graduação e Pós-Graduação

Instituição de ensino superior inovadora e de excelência acadêmica pela qualidade do ensino, relevância de pesquisas e inserção criadora na sociedade, formando profissionais comprometidos com o desenvolvimento humano, social e cristão.

Valores
Além do conhecimento técnico e científico, o estudante tem a oportunidade de
mergulhar nas riquezas da cultura, o que lhe permite aspirar a uma vida orientada
pela verdade, bondade e beleza, aliadas a princípios éticos e aos valores cristãos,
especialmente à solidariedade e ao compromisso social, honestidade, respeito ao
pluralismo e ao meio ambiente, à proatividade, à fraternidade universal, ternura e,
como coroamento, ao amor.

São 37.339 diplomados pela Instituição

Diplomados

2019 2019 2019
937

Graduação

Pós-Graduação Lato Sensu

90
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344

Pós-Graduação Stricto Sensu
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Excelência
No ano de 2019, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), classificou o curso
de Letras – Tradutor do UNISAGRADO como conceito 4 através de avaliação in loco,
realizada nos dias 25 e 26 de novembro.
Essa avaliação in loco, o UNISAGRADO recebeu a comissão que analisou os
indicadores que detalham as condições do curso no que diz respeito ao projeto pedagógico, que compreende a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a
infraestrutura, para posterior preparação do relatório de avaliação. Ao final de todo
o processo, foi divulgada a conquista do conceito 4 do curso de Letras – Tradutor,
em uma escala que vai de 1 a 5.
O UNISAGRADO obteve nota 4 no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do
Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) referentes à edição 2018
do ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O resultado
apurado e divulgado pelo Ministério da
Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) consolida o
UNISAGRADO dentre um grupo distinto
de Instituições de Ensino Superior (IES).
O IGC avalia a qualidade das IES e o cálculo é realizado anualmente leva
do em conta as médias dos CPCs dos últimos três anos, provenientes do desemprenho dos estudantes no ENADE, além da média dos conceitos dos programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu. A pontuação leva em consideração, ainda, o número
de matrículas em cada um dos cursos analisados.
Conceito preliminar de curso (CPC) recebido
pelos cursos presenciais em 2019
Design de Moda

5

Administração

4

Ciências Contábeis

4

Design

4
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Gastronomia

4

Jornalismo

4

Psicologia

4

Publicidade e Propaganda

4

Relações Internacionais

4
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1.5

Nossos Serviços

1.5.1 Graduação

Presencial

CIÊNCIAS EXATAS

Presencial

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS HUMANAS

• Ciência da Computação
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Química
• Jogos Digitais
• Logística
• Matemática Licenciatura

• Artes
• Educação Física
• História
• Letras - Português e Inglês Licenciatura
• Letras - Tradutor Bacharelado
• Pedagogia
• Psicologia
• Teatro

CIÊNCIAS DA SAÚDE

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

• Biomedicina
• Ciências Biológicas Bacharelado
• Ciências Biológicas Licenciatura
• Enfermagem
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Fisioterapia
• Nutrição
• Odontologia

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Design
• Design de Moda
• Gastronomia
• Jornalismo
• Publicidade e Propaganda
• Relações Internacionais

1.5.2 Graduação

1.5.3 Pós-Graduação

a Distância

• Pós em Desenvolvimento Mobile
• Pós em Engenharia de Software
• Pós em Game Design
• Pós em Qualidade e Produtividade
• Pós em Segurança da Informação

• Pós em História, Cultura e Poder
• Pós em Língua Portuguesa e Literatura
• Pós em Psicologia do Trânsito
• Pós em Psicologia Jurídica
• Pós em Psicopedagogia

CIÊNCIAS DA SAÚDE

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

• Pós em Análises Clínicas
• Pós em Ciências Forenses
• Pós em Diagnóstico por Imagem
• Pós em Enfermagem do Trabalho
• Pós em Enfermagem em Estomaterapia
• Pós em Enfermagem em Terapia Intensiva
• Pós em Estética Avançada
• Pós em Fisioterapia Dermatofuncional e
Saúde da Mulher
• Pós em Fisioterapia em Ortopedia e
Traumatologia
• Pós em Geriatria e Gerontologia
Multidisciplinar
• Pós em Gestão em Saúde da Família e Saúde
Pública
• Pós em Implantodontia
• Pós em Microbiologia
• Pós em Nutrição Clínica
• Pós em Oncologia Multiprofissional
• Pós em Saúde Mental e Atenção Psicossocial
• Pós em Tecnologia de Alimentos

• MBA em Diplomacia Coorporativa e
Empresarial
• MBA em Gestão de Negócios de Moda
• MBA em Gestão do Design e Novos Negócios
• MBA em Gestão e Planejamento Tributário
• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
• MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
• MBA em Gestão Financeira e Controladoria
• MBA em Inovação, Liderança e Coaching
(Curso Híbrido)
• Auditoria e Perícia Contábil
• Comunicação e Marketing Digital
• Design de Superfície
• Gerenciamento de Projetos
• Gestão Sustentável de Obras e de Escritórios
de Projetos
• Iluminação, Ergonomia e Paisagismo para
Interiores
• Logística e Cadeia de Suprimentos

CIÊNCIAS HUMANAS
CIÊNCIAS HUMANAS
• Pedagogia para Licenciados
• Letras – Língua Portuguesa para Licenciados
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• Pós em Alfabetização, Letramento e
Numeramento
• Pós em Antropologia e Patrimônio Cultural
• Pós em Educação Bilíngue - Fundamentos,
Metodologias e Práticas
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1.5.4 Pesquisa

Iniciação Científica
A atividade de pesquisa atrelada ao desenvolvimento social e intelectual do
indivíduo vem sendo desenvolvida e estimulada desde a existência da instituição
nas mais diversas áreas, incluindo saúde, exatas, humanas e sociais aplicadas. Um
dos estímulos à pesquisa está ligado aos Programas de Iniciação Científica.
O Programa de Iniciação Científica funciona desde 1993 e é composto das seguintes modalidades:
• Iniciação Científica da Fundação e Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(IC/FAPESP);

• Fundo de Amparo à Pesquisa do UNISAGRADO (FAP/UNISAGRADO);
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq);
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico

e Inovação – (PIBITI/CNPq);

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio

(PIBIC-EM/CNPq);

• Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC);
• Programa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIVITI);

Iniciação à Docência
• Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID);
• Programa de Residência Pedagógica.

Grupos de Pesquisa
• A função do sistema imune inato na saliva e as doenças da cavidade oral;
• Agentes Infecciosos e Parasitários;
• Aleitamento Materno – Aspectos Interdisciplinares;
• Avaliação das Propriedades dos Materiais Endodônticos;
• Complicações Bucais em Pacientes Oncológicos;
• Comunicação, Mídia e Sociedade;
• Design e Tecnologia Assistiva;
• Doenças Negligenciadas: promoção da saúde e qualidade de vida;
• Eletroquímica e Corrosão;
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• Ensino de Língua e Literatura;
• Estudo e Pesquisa em Educação Especial, Inclusiva e Tecnologia;
• Estudos da Interação Mioneural;
• Estudos da Tradução;
• Estudos de Aproveitamento de Resíduos na Agricultura;
• Estudos e Pesquisa em Terapia Ocupacional;
• Estudos em Farmacologia e Assistência Farmacêutica;
• Estudos em oncologia experimental;
• Fisioterapia Cardiorrespiratória;
• Fisioterapia nas doenças crônicas não transmissíveis;
• Gastronomia, Alimentação e Culinária Regional Brasileira;
• Gênero, sexualidade e Sociedades;
• Imunorregulação em condições inflamatórias e infecciosas;
• Impacto e ações de saúde na qualidade de vida dos seus usuários e profissio-

nais do sistema;

• Imprensa, Ciências e História Cultural;
• Materiais e Sustentabilidade;
• Metodologias Ativas, Inovação e Novas Tecnologias de Ensino;
• Métodos físicos e novos materiais em estudos relacionados ao Ambiente e

musicologia;

• Núcleo de Pesquisas Químicas e Ambientais Aplicadas;
• Pesquisa e desenvolvimento em educação e saúde coletiva;
• Pesquisa em Ciência Política e Política Brasileira;
• Propriedades de Materiais Odontológicos;
• Propriedades Físico-Químicas e biológicas dos materiais odontológicos;
• Propriedades Mecânicas e Biológicas em Implantes Dentários;
• Respirare - Núcleo de pesquisa em avaliação e intervenção em fisioterapia car-

diorrespiratória: investigação de técnicas e recursos avaliativos e terapêuticos
em fisioterapia cardiorrespiratória;
• Tecnologias, Estudo Dirigido e Educação;
• Toxicologia do desenvolvimento - implicações reprodutivas e endócrinas.
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Programas e Projetos
de Extensão

1.5.5

Tratamento de Feridas
• Ambulatório para Tratamentos de Feridas.

Coleta Seletiva

Projetos Não Vinculados à Programas

• Amigos das Engenharias;
• Redução da Geração de Resíduos;

• Ambulatório de Estomatopatologia;
• Amigos Solidários;
• Atendimento Fisioterapeutico à Indivíduos com Diabetes e Hipertensão da

Programa Central de Comunicação
• Agência Experimental em Publicidade e Propaganda - G-15;
• Círculo_On;
• RP Comunica;
• Webrádio UNISAGRADO.

Ação Coletiva
• Canteiro Vivo;
• Flora Urbana;
• Habit-Ação Social;

Desafios e Possibilidades;

• Identidade Araribá;
• Intergeracionalidade na UATI;
• Mesa Brasil;
• Primeiros Passos: Adolescência e Mundo do Trabalho;
• Programa de Assistência Integral ao Paciente Especial - Paipe;
• Reabilitação Oral e Implantes;
• Sorriso Saudável;
• TraduSC

1.5.6

Diabetes Mellitus
• Atendimento Fisioterapêutico ao Paciente com Diabetes Mellitus;
• Psicologia, Saúde e Comunidade;
• Reabilitação Fisioterapêutica na Polineuropatia Diabética;

Fisioterapia
• Ativa Parkinson Multidisciplinar;
• Fisioterapia após Aplicação de Toxina Botulínica;
• Gestação, Vida e Saúde;
• Qualidade de Vida Após Câncer de Mama;
• Terapia Manual Estrutural;
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Paróquia Nossa Senhora de Nazaré;

• Ativa UATI;
• Atividade Lúdica e de Lazer no Hospital Estadual;
• Formação de Professores para a Prática Pedagógica no Ensino de Ciências:
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Cursos de Extensão Presenciais

• Biomecânica Aplicada à Reabilitação Músculo-Esquelética
• Comunicação Pessoal e Oratória
• Conflitos Contemporâneos Internacionais
• Contabilidade para Não Contadores
• Criando e Produzindo um Canal no Youtube
• Cuidadores de Idosos - Módulo I
• Curso Básico de Italiano – Módulo I
• Declaração de Imposto de Renda
• Elaboração de Projetos Sociais
• Excel Básico
• Fotografia em Smartphone
• Inglês para Fins Acadêmicos
• Inteligência Emocional e Atenção Plena (Mindfulness)
• Linguagens Urbanas Aplicadas em Design de Interiores - Módulo I: Graffit

24
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• Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur);
• Operação de Estúdio de TV;
• Orientações para Participação em Programas de Mestrado;
• Os 10 Passos da Empregabilidade: Como Dinamizar sua Carreira;
• Planejamento e Gestão de Eventos Corporativos;
• Primeiros Socorros: Suporte Básico de Vida;
• Procedimentos Injetáveis em Estética: Preenchimento Facial;
• Procedimentos Injetáveis em Estética: Toxina Botulínica;
• Profissão e Vocação;
• Relações Internacionais Através da Música;
• Teorias Políticas Contemporâneas, Democracia e Política Brasileira.

1.5.7

Cursos de Extensão a Distância

• Ecologia Aplicada;
• Empreendedorismo;
• Formação Inicial Técnico-Pedagógica de Tutores para EAD;
• Fundamentos de Estética e História da Arte para Práticas Interdisciplinares;
• Sustentabilidade e O Cidadão: O Que Fazer No Século XXI?.

96% de professores mestres e
doutores

Matrículas de Pós-Graduação
• 1º semestre: 527

Matrículas de Graduação
• 1º semestre: 4905
• 2º semestre: 4539

Balanço Social 2019

25

26

Balanço Social 2019

COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO

Balanço Social 2019

Balanço Social 2019

A Graduação e a Formação
Humana

2.1

O compromisso de formar profissionais preocupados com a sociedade em que
estão inseridos é um dos pontos principais do UNISAGRADO, seja nos trabalhos
em sala de aula, nos de conclusão de curso ou nas pesquisas. O estudante é instigado a desenvolver projetos e trabalhar em prol da sociedade, a fim de mudar
uma realidade e buscar alternativas para atender às necessidades de uma parcela
da população menos favorecida.
Estudantes se engajam em causas sociais no que diz respeito a temas como
drogas, alcoolismo, violência, atendimento a crianças e idosos nas mais variadas
modalidades.

Trabalhos desenvolvidos em sala
de aula em prol da sociedade

Desenvolvimento regional

22

Desenvolvimento urbano

28

Modernização da Gestão Pública

04

Promoção da igualdade racial

11

Direitos humanos

35

Esporte e lazer

17

Pesca e Agricultura

1

Trabalhos de Iniciação Científica
em prol da sociedade
Centro de Ciências Humanas

Quantidade

Promoção da saúde

9

Educação

20

Cultura e Arte

12
6

Centro de Ciências Humanas

Quantidade

Mulheres e relações de gênero

Promoção da saúde

11.283

Promoção da igualdade racial

2

Educação

30

Direitos Humanos

4

Centro de Ciências da Saúde

Quantidade

Centro de Ciências da Saúde

Quantidade

Promoção da saúde

275

Promoção da saúde

59

Educação

18

Meio Ambiente e Recursos naturais

3

Cultura e Arte

2

Pesquisa básica na área da saúde

1

Meio Ambiente e Recursos naturais

14

Desenvolvimento Tecnológico

1

Ciência, tecnologia e inovação

4

Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas

Quantidade
11

Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas

Quantidade

Promoção da saúde

Promoção da saúde

55

Educação

3

Educação

40

Cultura e Arte

0

Cultura e Arte

39

Meio Ambiente e Recursos naturais

17

Mulheres e relações de gênero

9

Geração de trabalho e renda por meio do apoio e fortalecimento de
empreendimentos econômicos solidários

37

Comunicação

7

Meio Ambiente e Recursos naturais

58

Desenvolvimento urbano

12

Mulheres e relações de gênero

28

Promoção da igualdade racial

3

Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza

12

Direitos Humanos

5

Ciência, tecnologia e inovação

49

Pesca e Agricultura

1

Comunicação

217

Esporte e Lazer

2

Balanço Social 2019
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Trabalhos de Conclusão de Curso
em prol da sociedade

TCC de Destaque

Centro de Ciências da Saúde

Quantidade

Promoção da saúde

167

Educação

4

Meio ambiente e Recursos naturais

13

Mulheres e relações de gênero

1

Ciência, tecnologia e inovação

9

Pesquisa básica na área da saúde

2

Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas

Quantidade

Promoção da saúde

27

Educação

24

Meio ambiente e Recursos naturais

35

Mulheres e relações de gênero

18

Ciência, tecnologia e inovação

125

Pesca e Agricultura

5

Comunicação

1

Cultura e Arte

5

Direitos Humanos

1

Esporte e Lazer

3

Geração de trabalho de renda por meio do apoio e fortalecimento de
empreendimento econômicos solidários

1

Redução das desigualdades sociais e combate à extrema pobreza

4

Desenvolvimento regional

1

Modernização da Gestão Pública

1

a produção de conteúdo científico que tenha

Desenvolvimento urbano

3

potencial de ser aplicado na prática, apoiando

O estudante do 5º ano de Engenharia
Química Alexandre Mitsuo Kurokawa, sob
orientação da Prof.ª Dra. Ana Paula Cerino
Coutinho, desenvolveu um equipamento secador de alimentos como seu Trabalho de
Conclusão de Curso, que apresenta duas principais vantagens: o baixo custo e uma boa
capacidade de carga.
O Equipamento “Spray Dryer” trata-se
de um Secador do tipo atomizador responsável pela fabricação de leite em pó, ovo em
pó, entre outros alimentos, sendo encontrado
na grande indústria. A secagem utilizando
o equipamento consiste em pulverizar uma

solução líquida, aumentando a superfície
de contato e expondo a uma corrente de ar
quente.
O estudante recriou o equipamento
dentro do laboratório do UNISAGRADO com
adaptações que o baratearam e todo o processo de planejamento, desenho e fabricação fizeram parte do seu TCC em Engenharia
Química.
Alexandre e sua coordenadora concederam
diversas entrevistas para os meios de comunicação local, dentre elas a Record TV – Paulista. Confira a reportagem na íntegra: https://
www.youtube.com/watch?v=PVc84aNG6UQ

Iniciação Científica em Destaque
sentou seu trabalho de Iniciação Científica
(IC), intitulado “Aplicação assistiva para comunicação entre ouvintes e não ouvintes”.
O CONIC tem o objetivo de incentivar

o desenvolvimento intelectual contínuo dos
alunos de graduação e o engajamento em

Balanço Social 2019
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No dia 29 de novembro, o estudante

todo o processo de investigação científica.

de Ciência da Computação do UNISAGRADO,

Garcia está em processo de desenvolvimento

Rafael de Oliveira Garcia, participou do 19º

do Projeto apresentado para o qual possui

Congresso Nacional de Iniciação Científica -

bolsa na modalidade Programa Institucional

CONIC 2019, evento realizado pelo SEMESP

de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento

em São Paulo. Na ocasião, o estudante apre-

Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq).
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Os estudantes do curso de Nutrição do UNISAGRADO. Danilo Malmonge
Barbosa Luciano e Bárbara Nivea Fedato
participaram de congressos internacionais e nacionais na cidade de São Paulo, com exposição de pôster de trabalho
científico nos meses de agosto e setembro. Os estudantes concorreram à premiação no XV Congresso Internacional
de Nutrição Funcional e o trabalho foi
classificado como um dos dez melhores
apresentados.
Os dois estudantes também participaram, entre os dias 28 e 30 de agosto
do 15° Congresso Nacional da Sociedade
Brasileira de Nutrição “Desafios e Estratégias em Alimentação e Nutrição”, que

As estudantes de Engenharia Química do UNISAGRADO Fabiana Navas Reis
e Fernanda Navas Reis participaram da
16ª Semana de Química e 3º Congresso
de Química “Atuação de um químico no
mercado de trabalho” realizado entre os
dias 13 e 17 de maio, em São José do Rio
Balanço Social 2019

possui a missão de promover o diálogo, a integração e a inovação através de
uma programação científica composta
por seis áreas do conhecimento: Saúde Pública, Nutrição Clínica, Pesquisa
Científica, Nutrição no Exercício Físico
e Esporte, Tecnologia de Alimentos, Comunicação em Saúde. Durante o evento,
os discentes apresentaram o trabalho
intitulado “A suplementação com Caruru
possui efeito Hepatoprotetor no desenvolvimento da Cirrose Hepática experimental induzida por Tioacetamida”, que
tem coautoria de Vinícius Vigliazzi Peghinelli; Nayane Maria Vieira; Anderson
Seiji Fujimori; Lucas Valotti; Natália Baraldi Cunha; Maria Grossi Machado; Milene Peron Rodrigues Lossila; Maria Angélica Martins Lourenço. Os congressos da
área têm o objetivo de ampliar a rede de
contato dos participantes e possibilitar o
acesso às novidades da Nutrição através
das feiras de exposições que acontecem
simultaneamente aos eventos.

Preto. No evento, as graduandas participaram das apresentações de painéis
de trabalhos desenvolvidos na Iniciação
Científica.
Fabiana apresentou o trabalho
“Análise comparativa entre métodos
de síntese de nanopartículas de óxido
de zinco”, que tem o objetivo de obter
um método prático que ofereça menor
gasto energético. Já Fernanda expôs a
pesquisa “Métodos para impregnação de
nanopartícuas de prata em celulosa bacteriana produzida por Glucanocetobacer
xylinus”, que destaca e estuda o método
mais eficaz.
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Sociologia da Responsabilidade
Social

2.2

A disciplina Sociologia da Responsabilidade Social é componente do eixo básico,
presente na matriz curricular de todos os cursos. Contempla o desenvolvimento da
capacidade do estudante para reflexão de questões políticas, sociais e econômicas, internacionais e nacionais, relacionando esses assuntos à desigualdade social
e à construção da cidadania, interferindo em ambientes regionais e locais.
É estruturada nos seguintes objetivos: compreender os conceitos e dimensões
da cidadania e responsabilidade social e as transformações ocorridas no mundo
do trabalho na sociedade globalizada; identificar os fenômenos socioculturais no
espaço contemporâneo, discutindo o projeto neoliberal do Estado e as políticas
públicas relacionadas à educação, saúde, habitação e segurança; assumir o papel
da Instituição na articulação dos conteúdos teóricos com o exercício de cidadania
junto à comunidade regional e local. Esse último objetivo relaciona, de forma mais
explícita, a teoria à prática, pois os estudantes desenvolvem, em grupos, planos de
ação social em diferentes instituições sociais. Os grupos podem ser compostos por
estudantes de um único curso ou de diferentes cursos.
As diversas ações são englobadas nas temáticas: meio ambiente; educação de
crianças, jovens e adultos; saúde; terceira idade; inclusão social, diversidade cultural, práticas cidadãs, reformas estruturais e cuidados com animais.
Em 2019, foram desenvolvidos 134 projetos.
1º semestre

2º semestre

Total

Beneficiados

2.636

4.094

6.730

Alunos envolvidos

357

426

783

Os projetos de intervenção social foram realizados pelos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Artes Cênicas, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Fisioterapia, Gastronomia,
História, Jogos Digitais, Jornalismo, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Publicidade
e Propaganda, Psicologia e Relações Internacionais.
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1º Semestre
ÁREA

NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS

Cuidados com animais

3

Educação ambiental e meio ambiente

9

Educação, cultura e arte

8

Educação em geral

6

Educação política

2

Inclusão e assistência social

15

Políticas Públicas

9

Saúde

10

POPULAÇÕES COMO PÚBLICO-ALVO
Adultos em geral

2

Animais

5

Comunidade em geral

9

Crianças

11

Crianças e adolescentes

9

Ex-dependentes químicos

1

Moradores de rua

6

Mulheres

3

Pessoas com deficiência

2

Terceira Idade

12

Universitários

2

2º Semestre
ÁREA

NÚMERO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS

Cuidados com animais

2

Educação alimentar

6

Educação ambiental e meio ambiente

9

Educação, cultura e arte

3

Educação em geral

15

Inclusão e assistência social

17

Infraestrutura

1

Saúde

19
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POPULAÇÕES COMO PÚBLICO-ALVO
Adultos em geral

4

Animais

2

Comunidade em geral

7

Crianças

16

Crianças e adolescentes

19

Moradores de rua

3

Pessoas com deficiência

1

Terceira Idade

19

Universitários

1

Oficina de Compostagem
Os estudantes do curso de Gastronomia do UNISAGRADO Beatriz Nagata,
Fernanda Militão, Gabriel Nachbal, Letícia Bigarani, Mario R. Galvão Neto, Ruan
Casaca e Vitória Basílio realizaram, em novembro, uma oficina gratuita de Compostagem e Sustentabilidade. A ação foi aberta ao público e compôs o trabalho
da disciplina de Sociologia da Responsabilidade Social, ministrada pelo professor
Dr. Bruno Pasquarelli.
Durante a oficina, os estudantes explicaram sobre o funcionamento e os benefícios ambientais da compostagem e, posteriormente, foi realizada a montagem das
composteiras – sistemas de reciclagem do lixo orgânico que estimulam a decomposição da matéria em adubo natural –, promovendo a conscientização ambiental
por meio de recursos naturais. A atividade contou, ainda, com sorteio de hortas
verticais, produzidas pelo grupo com tubos de PVC, de uma composteira e com a
entrega de mudinhas de alface, rúcula, salsinha e cebolinha. As ações do grupo
não pararam por aí, pois ao longo do trabalho foi criada uma conta no Instagram
para publicação de assuntos sobre Compostagem e Sustentabilidade.
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Albergue Noturno
Nove estudantes do curso de Psicologia, através da disciplina de Sociologia da Responsabilidade Social, ministrada pela Prof.ª Me. Jéssica de Cássia Rossi, realizaram arrecadações de materiais de higiene pessoal, como sabonetes, escovas de dente, creme
dental, lâminas de barbear descartáveis, talco e desodorantes para o Albergue Noturno
de Bauru. Confira a matéria publicada pelo Jornal da Cidade de Bauru: https://www.
jcnet.com.br/noticias/geral/2019/04/546367--um-olhar-para-quem-nao-tem-lar---campanha-em-prol-do-albergue.html

A Pesquisa que Chega à
Comunidade

2.3

Com o intuito de promover e instigar os estudantes à preocupação com o próximo, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação preza por ações que levem à
comunidade o conhecimento obtido durante as pesquisas conduzidas na Especialização, Graduação e Grupos de Pesquisa. São atividades que estimulam o profissional a ter um olhar diferenciado para o mundo e também para os problemas
sociais, fazendo com que dedique um pouco de sua “bagagem” acadêmica para
beneficiar quem não pode ter acesso a qualquer tipo de tratamento ou atividade.

Pesquisar é Preciso
Difundida como um dos tripés da Instituição, a Pesquisa se consolida no mundo acadêmico e torna-se elemento primordial para incentivo de novos talentos
potenciais. Ela é entendida como sustento para descobertas, inovações e desenvolvimento de temas e assuntos relevantes para a sociedade e meio ambiente. No
UNISAGRADO, a pesquisa tem importância e é valorizada, seja em trabalhos em
sala de aula, de conclusão de curso (TCC) ou de Iniciação Científica.

Balanço Social 2019
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BRAZILIAN JOURNAL OF HEALTH REVIEW

A docente Dra. Marta Helena Souza De Conti orientou estudos que resultaram
em dois artigos publicados na Brazilian Journal of Health Review, procedentes de
pesquisas realizadas com gestantes do Projeto de Extensão Gestação, Vida e Saúde,
com coautoria entre estudantes e docentes dos cursos de Fisioterapia e Estética e
Cosmética.
Um dos artigos intitulado “Existe relação entre dor lombar, diástase abdominal
e capacidade funcional em gestantes?” contou com a coautoria das estudantes de
Fisioterapia Talessa Botero dos Santos, Letícia da Silva Rodrigues e da docentes Dra.
Sandra Fiorelli de Almeida Penteado Simeão. A pesquisa avaliou qualitativamente e
quantitativamente 39 gestantes residentes no município de Bauru – SP e concluiu que
existe influência da dor lombar sobre a diástase abdominal, e capacidade funcional
para realizar atividades de vida diária em gestantes.
O artigo “Ocorrência de disfunções dermatológicas em gestantes”, além de avaliar
a alteração na pele de 38 participantes, analisou o grau de informação em relação
aos cuidados para prevenir o agravamento. A pesquisa foi realizada pelas estudantes
do curso de Estética e Cosmética Andréia Cristina da Silva Jerônimo e Daniela da
Silva Jerônimo, orientadas pela Profa Dra Marta Helena Souza De Conti. As ações
desenvolvidas visam acrescer nos alunos extensionistas, a reflexão de mudanças na
realidade social e, consequentemente, um mundo melhor.
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Graduação
Trabalhos de Conclusão de Curso

CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA

O professor do curso de Ciências Biológicas do UNISAGRADO Dr. William Ricardo
Amancio Santana participou, entre os dias 14 e 18 de outubro, da oficina de Avaliação
do Risco de Extinção das Eglas do Brasil, realizada no Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul (ICMBio/CEPSUL) em Itajaí –
SC. Foram avaliadas 51 espécies de eglídeos – crustáceos de água doce, originários da
América do Sul, com reduzida quantidade de espécies e população em determinados
rios e córregos.
Na ocasião, foi validado o risco de extinção dos crustáceos brasileiros, que são
considerados os mais ameaçados pela degradação das matas ciliares ou poluentes.

GRUPO DE PESQUISA LANÇA LIVRO

O Grupo de Pesquisa Comunicação,
Mídia e Sociedade (GPECOM), do
UNISAGRADO, lançou no dia 8 de junho
o livro “Gerações na Comunicação –
Infância, Juventude, Idosos, Mulher”.
Publicado pela editora bauruense Canal
Balanço Social 2019

6, é fruto de pesquisas realizadas por
23 integrantes do grupo e convidados,
dentre eles professores, egressos e
graduandos dos cursos de Comunicação
do UNISAGRADO.
Sendo o segundo livro lançado pelo
GPECOM, foi organizado pela Dra. Sonia
Aparecida Cabestré e pela docente dos
cursos de comunicação do UNISAGRADO,
Dra. Nirave Reigota Caram. A obra celebra
também os 20 anos dos cursos, que ao
longo desse período já formou centenas
de profissionais, atuantes hoje no Brasil
e no Exterior. A opção por abordar o
tema “gerações na comunicação” devese ao direcionamento, nos últimos anos,
das pesquisas do GPECOM aos públicos
infantil, jovem, idoso e de mulheres,
nas áreas de jornalismo, publicidade e
propaganda e relações-públicas.
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Centro

Quantidade

Saúde

230

Exatas e Sociais Aplicadas

452

Total

682

Iniciação Cinetífica
Centro

Quantidade

Saúde

64

Exatas e Sociais Aplicadas

115

Humanas

53

Total

232

Pós-Graduação
Trabalhos de Conclusão de Curso - Lato Sensu
Centro

Quantidade

Saúde

109

Exatas e Sociais Aplicadas

171

Humanas

26

Total

306

Dissertações (Mestrado) – Stricto Sensu
Centro

Quantidade

Saúde

50

Exatas e Sociais Aplicadas

18

Total

68

Teses (Doutorado) – Stricto Sensu
Centro

Quantidade

Saúde

12

40

Balanço Social 2019

UNISAGRADO E EMPRESAS PARCEIRAS

Parceiros que acreditam

Nome da Empresa

O UNISAGRADO conta com Instituições, Empresas e Prefeituras com as quais
mantém uma parceria para que os estudantes possam realizar pesquisas nas áreas
da saúde, agronegócio e ambiental.
No total, foram 27 trabalhos desenvolvidos em 21 Instituições de Ensino Superior (IES) pelo Brasil, 15 empresas e 03 Secretarias Municipais da Saúde.

Neoortho
SIN Implantes
Curaprox
Eaxis
OBL Implantes
AO Fundation

UNISAGRADO E IES PARCEIRAS

Smart Solutions

Nome da IES
UT Health Science Center at Houston - UTHealth
University of Birmingham
TUFTS University - Department of Oral and Maxillofacial Surgery.
Sheffiel University

LN - Bio
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC/Centrinho)
Hospital Santa Catarina - SP
Hospital UNIMED Bauru - SP
Hospital de Base de Bauru (FAMESP)

Instituto Lauro de Souza Lima
Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB/USP)
Faculdade de Odontologia de Pernambuco
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (UNICAMP)

Hospital Estadual Fertily Medical Group
Laboratório Genos de Bauru
Maternidade Santa Isabel

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)
Universidade Paranaense (UNIPAR)

UNISAGRADO E PREFEITURAS PARCEIRAS

Universidade do Estado de Mato Grosso (UEMT)

Prefeituras

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Secretaria Municipal de Saúde de Bauru

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)

Secretaria Municipal de Saúde de Itapetininga

Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegóicos (APTA)

Secretaria Municipal de Saúde de Jaú

Universidade de São Paulo (USP)
Universidade de São Paulo (ESALQ)

Programas de Iniciação Científica

Universidade Regional de São Carlos (UFScar)
Universidade Regional de Cariri (URCA)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Universidad Católica del Maule
Museum of Comparative Zoology – Harvard University
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No ano de 2019, foram submetidos na plataforma da IC 212 projetos de iniciação científica, sendo:
• 188 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC);
• 13 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBIT);
• 11 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio
(PIBIC-EM).
No total, foram aprovados 184 projetos e outros quatro contemplados com a
bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAPESP, divididos da seguinte forma:
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA - VIGÊNCIA 2019/2020
Modalidade de IC

Total

PIBIC/CNPq

17

PIBIC/FAP

17

PIVIC

130

PIBITI/CNPq

03

PIBITI/FAP

03

PIVITI

04

PIBIC/EM

10

FAPESP

04

TOTAL

188

DIVIDIDAS PELOS CENTROS
Modalidade de IC

Total

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E SOCIAIS APLICADAS

89

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS

50

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

49

Fórum de Iniciação Científica
Os Fóruns de Iniciação Científica têm como objetivos:

• Fomentar a pesquisa na Instituição;
• Socializar o conhecimento produzido pelos estudantes da Instituição;
• Oportunizar momentos de integração e troca de experiências entre professores,

estudantes e profissionais de diferentes áreas;

• Capacitar para aprender e empreender ;
• Incentivar o desenvolvimento de novos projetos;
• Sensibilizar para a identificação das necessidades que pertencem ao entorno.

No ano de 2019, de 04 a 08 de Novembro, foi realizado o XXVI Fórum de Iniciação Científica, VII Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e VI Fórum
de Iniciação Científicado do Ensino Médio. Em tal evento, foram apresentados 224
trabalhos, sendo 71 novos projetos e 153 trabalhos finalizados, elaborados por
alunos de graduação.
As 153 pesquisas de IC finalizadas foram desenvolvidas no período de Agosto/2018 a Julho/2019, sendo:
• 127 de Iniciação Científica;
• 14 de Iniciação Científica em Tecnologia e Inovação;
• 10 de Iniciação Científica do Ensino Médio;
Balanço Social 2019
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• 02 Iniciação Científica da FAPESP.
Do total de apresentações:
• 91 - Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas;
• 48 - Centro de Ciências Humanas;
• 85 - Centro de Ciências da Saúde.

Premiações
As pesquisas de iniciação científica apresentadas no XXVI Fórum de Iniciação
Científica, VII Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e VI Fórum
de Iniciação Científicado do Ensino Médio foram avaliadas em três momentos:
Monografia, Apresentação Oral e Pôster. Em cada um deles, foram analisados por
02 Examinadores distintos, especialistas nas suas respectivas áreas de conhecimento, que avaliaram os trabalhos em dez itens relativos à introdução, materiais
e métodos, resultados, discussão, bibliografia, qualidade técnica do pôster e da
apresentação e postura do aluno pesquisador durante a apresentação.
Foram premiados:
- os 3 melhores trabalhos da modalidade PÔSTER;
- os 3 melhores trabalhos da modalidade INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO
MÉDIO;
- os 3 melhores trabalhos da modalidade INICIAÇÃO EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO;
- os 3 melhores trabalhos da modalidade INICIAÇÃO CIENTÍFICA.
A análise de todas essas avaliações pela Comisão Interna de Iniciação Científica
permitiu chegar à classificação que será apresentada a seguir.

Modalidade Pôster
1º Lugar
Título:
RAZÃO VERSUS IMAGINAÇÃO: ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE AS POÉTICAS DE POE
E BAUDELAIRE
Aluno Pesquisador do curso de Letras:
Lucas Almeida Repeker
Orientadora:
Prof.ª Rosilene Frederico Rocha Bombini
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2º Lugar

2º Lugar

Título:
ACESSIBILIDADE E ESPAÇOS PÚBLICOS:
ANÁLISE DO CALÇADÃO DA BATISTA, BAURUSP.
Aluno Pesquisador do curso de Arquitetura e
Urbanismo:
Luiz Gustavo Souza da Silva
Orientadora:
Prof.ª Giovana Innocenti Strabeli

Título:
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CURRÍCULO
ESCOLAR: O PAPEL DOS CONTEÚDOS.
Aluna Pesquisadora:
Maria Eduarda de Carvalho Ramos
Orientadora do Curso de Pedagogia:
Prof.ª Eliane Ap. Toledo Pinto
Colaboradores:
Gabriela Cristina Pinto Prado e
Bruna Tavares Morgado

3º Lugar
Título:
ATIVIDADE ANTIBIOFILME DO CIMENTO
ENDODÔNTICO SEALER PLUS PURO OU
ASSOCIADO AO DICLOFENACO SÓDICO.
Aluna Pesquisadora do curso de Odontologia:
Luiza Francischini Rocchi
Orientadora:
Prof.ª Raquel Zanin Midena Mesquita
Colaborador:
Prof. Paulo Henrique Weckwerth

Modalidade Iniciação Científica
do Ensino Médio
1º Lugar
Título:
AS REPRESENTAÇÕES DO PAPEL DA MULHER
NEGRA NA DÉCADA DE 1960 APRESENTADAS
NO FILME ESTRELAS ALÉM DO TEMPO.
Aluna Pesquisadora:
Rebeca Vieira Soares dos Santos
Orientadora do Curso de História:
Prof.ª Flávia Santos Arielo
Colaboradores:
Rafaela Aline Severino Ladeira e
Rodrigo Galo Quintino
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3º Lugar
Título:
ANÁLISE DO ROTEIRO PARA
AUDIODESCRIÇÃO DE CENAS DO FILME “EU
NÃO QUERO VOLTAR SOZINHO”.
Aluno Pesquisador:
Cauã Vinícius de Oliveira Mira
Orientadora do Curso de Letras:
Prof.ª Leila Maria G. Felipini
Colaborador:
Luka Corrêa Figueiredo

Modalidade Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
1º Lugar
Título:
BIBLIOTECA INTELIGENTE:
DESEN VOLVIMENTO DE UM SERVIÇO
DE AUTOATENDIMENTO UTILIZ A NDO
TECNOLOGIA DE RÁDIO FREQUÊNCIA - RFID.
Aluno Pesquisador do Curso de Engenharia
Elétrica:
Rafhael Aversani Naozuka
Orientador:
Prof. Elvio Gilberto da Silva
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2º Lugar

2º Lugar

Título:
CONTROLE INTELIGENTE DE SEMÁFORO
USANDO LÓGICA FUZZY.
Aluno Pesquisador do Curso de Engenharia de
Computação:
Iago Miquelassi Leal
Orientador:
Prof. Patrick Pedreira Silva
Colaborador: Guilherme Coneglian da Silva

Título:
ESTIMULAÇÃO TERAPÊUTICA OCUPACIONAL
EM BEBÊS NO PERÍODO DE INTERNAÇÃO
NEONATAL E ORIENTAÇÕES PARA SEUS
FAMILIARES.
Aluna Pesquisadora do Curso de Terapia
Ocupacional:
Ana Carolina Lopes
Orientadora:
Prof.ª Lyana Carvalho e Sousa

3º Lugar

3º Lugar - PIBIC-CNPq

Título:
A IMPORTÂNCIA DA FÍSICA EXPERIMENTAL
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA
UNIVERSIDADE.
Aluno Pesquisador do Curso de Engenharia
Elétrica:
André Gifalli
Orientador:
Prof. Danilo Sinkiti Gastaldello

Título:
SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO BASEADO
NA LOCALIZAÇÃO E PERFIL UTILIZANDO A
PLATAFORMA ANDROID.
Aluna Pesquisadora do Curso de CIência da
Computação:
Pedro Nogueira de Moraes Neto
Orientador:
Prof. Elvio Gilberto da Silva

Modalidade Iniciação Científica
1º Lugar
Título:
CO M PA R A Ç Ã O D A D I E TA E N T E R A L
PRESCRITA EM RELAÇÃO À ADMINISTRADA
DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA.
Aluna Pesquisadora do Curso de Nutrição:
Naylla Cristina Navarro Figueiredo
Orientadora:
Prof.ª Natália Baraldi Cunha
Colaboradores:
Karin Rios Perpétuo, Thais Batistone Tentor de
Barros e Fernanda Golçalves Guidetti Hoelis
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2.4

Assistência Estudantil

Os programas de Assistência Estudantil são voltados para a inclusão social, a
integração acadêmica e o desenvolvimento humano. São parte da missão institucional do Centro Universitário, que é o responsável social pelas populações mais
vulneráveis e por tornar o ensino superior acessível às pessoas que nunca teriam a
oportunidade de estudar em uma instituição com o UNISAGRADO.

Bolsas e Financiamento
PEC – G

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais
o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. É desenvolvido pelos ministérios
das Relações Exteriores e da Educação, em parceria com Universidades públicas,
Federais, Estaduais e Particulares. O PEC-G seleciona estrangeiros, entre 18 e,
preferencialmente, 23 anos, com ensino médio completo, para realizar estudos de
graduação no Brasil.
O UNISAGRADO é uma das IES brasileiras que recebem estudantes, contando com
1 estudante bolsista no ano de 2019.
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STAD
Realiza serviços de atendimento a estudantes do UNISAGRADO, garantindo sua
participação plena nas atividades acadêmicas, eliminando barreiras arquitetônicas e/ ou pedagógicas e projetando seu futuro profissional.
Seu objetivo é facilitar a comunicação, participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência, garantindo, assim, seu acesso,
permanência e conclusão do Ensino Superior.
Programa Universidade para Todos (ProUni)
Em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o UNISAGRADO concede
bolsas de estudo integrais e de 50% em cursos de Graduação – Bacharelado,
Licenciatura e Tecnológico. A seleção é realizada a partir da nota obtida pelos
candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A Instituição teve 948
bolsistas em 2019, sendo 832 com bolsa 100% e 116 com bolsa 50%.
Bolsa Funcional
Os professores e funcionários tem direito a bolsas de estudo nos cursos de Graduação e Pós-graduação, e seus dependentes têm direito a bolsas de estudo em
cursos de Graduação. É uma forma de incentivo para que possam realizar o sonho
de se profissionalizar e especializar, estando sempre atentos às necessidades do
mercado de trabalho. Foram concedidas 68 bolsas de estudo integral. Dentre elas
23 de Graduação para professores e funcionários, 29 de Graduação para dependentes e 16 de Especialização para professores e funcionários.

Universidade Aberta à Terceira Idade
Há 27 anos, o UNISAGRADO desenvolve o programa de extensão UATI, que oferece espaços para que os idosos possam exercitar sua criatividade e desenvolver
talentos para o envelhecimento bem-sucedido.
A programação da UATI tem caráter interdisciplinar, sendo dinâmica e participativa. O aluno pode frequentar as atividades programadas semanalmente para
a terceira idade, que são ministradas por professores da Instituição, voluntários
da sociedade ou por estagiários assistidos por professores e supervisionados pela
coordenação do programa.
A UATI promove, acompanha e divulga as mudanças do perfil do idoso e atende
ao que preconiza a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, no que se refere à criação de programas e projetos que promovam a participação e a inclusão
social.

Terceira Idade em números

471

Alunos participantes

6

17

Professores envolvidos

Voluntários

15
Estudantes com Estágios
Curriculares Obrigatórios

Identidade Araribá
O UNISAGRADO desenvolve ações, por meio do projeto Identidade Araribá, para
a participação efetiva dos estudantes indígenas, tendo em vista o fortalecimento
da identidade indígena nas comunidades Kopenoty, Ekeruá, Nymuendajú e Tereguá, localizadas na cidade de Avaí (SP).
Para isso, são oferecidas bolsas de estudos integrais aos indígenas, possibilitando o acesso efetivo à Universidade. No ano de 2019 tivemos 14 indígenas beneficiados pelo Projeto Identidade Araribá vigente.
O UNISAGRADO, através do Projeto Identidade Araribá, formou no ano
de 2020 quatro estudantes indígenas.
Dentre eles, Matheus Pio – Pedagogia,
Nathalia Beatriz Domingues – Ciência
da Computação, Sara Camila da Costa
– Fisioterapia e Vanessa Cristina Feliciano – Letras – Português e Inglês
(na foto).
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Atividades da UATI
Tipo

Atividades

Eixo central

Projetos de Extensão

• Lição dos Grandes Mestres
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• Ativa UATI

Projetos Voluntários
• Yoga para a 3º idade
• Hist. e Cultura Inglesa
• Inglês Básico I
• Inglês Básico II
• Trilhando a Leveza
• História Geral
• Geologia
• Informática para a Terceira Idade
• Oﬁcina de Artesanato
• Mandarim
• Coral Encanto
• Instrumentos Musicais
• Iniciação ao italiano
• Língua italiana I
• Baila Comigo
• Tai Chi Chuan
• Ginástica/Fisioterapia.
• Retalhos do EU
• I Int. ao Des. Expressão
• Ballet para a 3ª Idade
• Ginástica para a 3ª Idade
• Trilhando Caminhos

Estágios Extracurriculares

• Oﬁcina de Psicologia Social
• Oﬁcina de Memória
• Oﬁcina Tecendo Caminhos
• Oﬁcina Retalhos do Eu
• UATI (secretaria)

Atividades Anuais do Programa

• UATI Fashion Day
• Festa Junina
• Semana Municipal da Terceira Idade
• Encontro de Corais
• Retiro Espiritual
• Parceria com RP Comunica
• Festival Internacional da Primavera – Araxá/BH
• Noite de Louvor – Natal Solidário 2019
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Programa de Acompanhamento
de Egressos

2.5

O UNISAGRADO reúne esforços para promover o acompanhamento dos egressos, buscando mais informações sobre sua atuação e desempenho profissional.
Para a Instituição, é fundamental conhecer o perfil dessas pessoas para verificar a
viabilidade da criação de novos cursos e comprovar a qualidade dos cursos já existentes. São informações úteis para a revisão de programas, grades e planos de ensino, empregadas também na criação de oportunidades de formação continuada.
É de grande relevância para a Instituição que o relacionamento com os estudantes não se encerre com a conclusão do curso de graduação ou pós-graduação.
Mais do que isso: o UNISAGRADO tem a consciência de que sua responsabilidade
vai além da oferta dos cursos, e se atenta à necessidade da criação de um canal
de comunicação e assistência aos egressos, sempre monitorando a atuação dos
profissionais diplomados e articulando programas de integração com a sociedade
e com o mercado.
O Setor de Integração e Apoio ao Graduando e Egresso (SIAGE) busca a consolidação dessa política por meio da implantação de alguns mecanismos e é um programa permanente que inclui um conjunto de ações e estratégias. Destacam-se
entre elas:

Encontro com Formandos
Em 2019, 1.010 estudantes dos Centros de Ciências da Saúde, Humanas, Exatas
e Sociais Aplicadas participaram das atividades, que contemplavam um momento
de espiritualidade, palestra sobre carreira promissora, apresentação do Programa
de Acompanhamento do Egresso, apresentação dos cursos de Pós-graduação do
UNISAGRADO, vídeo-homenagem e entrega de brindes.

Formandos de Educação Artística - Artes Cênicas,
História, Letras-Português e Inglês – Licenciatura,
Pedagogia e Psicologia.

Formandos de Administração, Arquitetura e Urbanismo,
Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design,
Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental
e S anit ária, Engenharia Civil , Engenharia de
Computação, Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Química, Jornalismo, Publicidade
e Propaganda, Relações Internacionais e Relações
Públicas.

Acesso à Biblioteca
O egresso tem acesso ao acervo da Biblioteca Central “Cor Jesu” para empréstimo de material bibliográfico e audiovisual, assim como acesso à internet. Recebe
login e senha para utilização de base de dados pelo portal Periódicos da Capes.
Também tem acesso aos serviços de orientação para contato com os órgãos de
fomento, Fapesp e Capes, e organização do Currículo Lattes.

Site e Portal do Egresso
O UNISAGRADO disponibiliza, em seu endereço eletrônico, um espaço diferenciado, uma aba no site institucional, que veicula informações pertinentes aos seus
egressos. Nessa página, o egresso tem acesso a links que permitem sua atualização cadastral e visualização de informações de sua vida acadêmica e financeira.
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Formandos de Biomedicina, Ciências Biológicas –
Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Terapia
Ocupacional.

Intercâmbios
O Setor de Internacionalização do UNISAGRADO estabelece convênios de cooperação acadêmica com Universidades estrangeiras, oferece oportunidades de
mobilidade internacional (intercâmbios), seleciona, organiza e auxilia seus egressos na preparação de candidaturas para programas e iniciativas de internacionalização do Brasil e do exterior, como Mestrados, Doutorados, Pós-Graduações e
Programas de Dupla Graduação.
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Incentivo ao Aperfeiçoamento
Profissional
O estudante diplomado pelo UNISAGRADO tem descontos especiais para os
cursos oferecidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, além de valores diferenciados nos eventos promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação
Comunitária, como, por exemplo, jornadas científicas, palestras, workshops, congressos e simpósios.

Pastoral do UNISAGRADO
Preocupada com a formação humana de seu público, a Instituição oferece a
possibilidade a seus egressos de fazerem parte dos projetos e atividades sociais da
Pastoral do UNISAGRADO, tendo em vista o exercício da cidadania, da promoção
humana, da efetivação dos direitos se tornando junto à comunidade, agentes transformadores em busca de um mundo mais justo e sustentável.

2.6

Estágios e Convênios

O estágio é parte integrante da formação acadêmica do estudante do UNISAGRADO. Caracteriza-se como momento privilegiado de aprendizagem profissional
e como importante instrumento de aproximação e diálogo entre o meio produtivo
e o meio acadêmico.
Duas são as modalidades de estágio oferecidas pela Instituição: Estágio Obrigatório - disciplina constante nos currículos dos cursos, cuja carga horária é requisito
para a obtenção do diploma, e Estágio Não Obrigatório - atividade opcional e
complementar à formação acadêmico-profissional do estudante.
Para realizar a gestão acadêmico-administrativa desses estágios, o UNISAGRADO conta com a Coordenadoria Geral de Estágios. Busca-se, assim, oferecer uma
estrutura de qualidade para o atendimento às empresas, aos estudantes e professores envolvidos nessa atividade.

Banco de Currículos
O UNISAGRADO inseriu, em sua política de acompanhamento ao egresso, a criação de um banco de currículos, no qual o ex-aluno poderá cadastrar seu currículo
e ficar atento às oportunidades de emprego. Esse projeto contempla, também, um
espaço para que as empresas busquem profissionais que se adequem às vagas de
emprego da mesma. O Setor de Egressos é responsável por fazer o contato com as
empresas e dinamizar o projeto.
No ano de 2019, foi enviado um e-mail para todos os 1496 egressos de 2018,
totalizando no final 703 currículos cadastrados e 484 publicados.

Giulia cursa Publicidade e Propaganda e realiza estágio na DICOM

Estágios Obrigatórios
Estágios Obrigatórios realizados pelos estudantes

Quantidade

Graduação

4028

Pós-Graduação
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Estágios Não Obrigatórios
Estágios Não Obrigatórios realizados pelos estudantes

Quantidade

Graduação

835

4.914 estágios obrigatórios e não obrigatórios foram realizados
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Aprimoramento

Convênios

2.7

O UNISAGRADO possui 335 convênios com empresas e agentes de integração,
os quais ofereceram aos estudantes ambiente propício para práticas profissionais
significativas.
No ano de 2019, foram celebrados 73 novos convênios entre a Instituição e unidades concedentes e 04 entre o UNISAGRADO e agente de integração.

O Programa de Aprimoramento é oferecido gratuitamente, desde 2008, para
todos os estudantes que possuem defasagem de conteúdos básicos nas áreas de
Língua Portuguesa, Inglês, Física, Química e Matemática. É uma importante oportunidade que a Instituição disponibiliza semestralmente, concedendo subsídios
para o acompanhamento das disciplinas em sala de aula.
No Aprimoramento, as atividades de Língua Portuguesa (Interpretação Textual
Básica) são exclusivamente on-line. Já as de Química e Física são presenciais e
com atividades disponíveis em diferentes horários na semana. As de Matemática e
Inglês são realizadas de forma on-line e presencial, sendo que o Inglês presencial
é oferecido apenas a quem tem a disciplina na matriz curricular do curso.
O programa é desenvolvido na forma de módulos com material on-line e encontros presenciais para orientações de conteúdo.

UNISAGRADO + Estágio =
Oportunidade Dentro de Casa
O UNISAGRADO oferece oportunidade de estágio obrigatório e não obrigatório
aos próprios estudantes e de outras Instituições de ensino. As atividades podem
ser desenvolvidas nos vários setores do campus, nos laboratórios e nas clínicas.
Em 2019, 23 estudantes de diferentes cursos realizaram estágio não obrigatório
(remunerado) nas dependências do UNISAGRADO.

Monitorias
A monitoria é disponibilizada aos estudantes como uma oportunidade de aprendizagem, marcada pela cooperação entre graduandos e professores, visando ao
desenvolvimento do saber em suas diversas áreas, envolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo é o enriquecimento das ações educacionais,
promovendo a formação ético-cristã, humanista, técnico-científica, a solidariedade e a consciência do que é ter liberdade com responsabilidade. A monitoria tem
também o intuito de impulsionar o interesse para a docência e pesquisa, criando
condições favoráveis para os estudantes que se destacam nas atividades acadêmicas.
Editais são publicados a cada semestre para seleção de monitores. O estudante
regularmente matriculado pode participar, desde que tenha sido aprovado na
disciplina em que se candidatar. Os professores orientam e supervisionam a monitoria.

1º Semestre

2º Semestre

104 Participantes

90 Participantes
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Em números

4.727

Estudantes Inscritos no Programa de Aprimoramento

1.930

971

681

597

Em Inglês

Na Área de Língua Portuguesa

Em Matemática

Em Química

548

3.128

Em Química

Estudantes foram certificados
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2.8

Internacionalização

Além de ser reconhecido regional e nacionalmente, o UNISAGRADO também
procura estender suas fronteiras, tendo reconhecimento e prestígio no exterior,
seja por meio de intercâmbios, recebendo e enviando estudantes, ou por acordos
de cooperação técnica com os quais professores e estudantes desenvolvem pesquisas em parcerias com Universidades estrangeiras.
Nesse sentido, a internacionalização é um processo que promove uma integração de competências interculturais, linguísticas, de investigação e de serviços.

Setor de Internacionalização
A Instituição oferece a seus estudantes, egressos, professores e funcionários
convênios e parcerias internacionais com diversas Universidades pelo mundo.
O Setor de Internacionalização, instituído em 2013, é o setor responsável por
estabelecer convênios com Universidades estrangeiras, oferecer intercâmbios e
auxiliar em todas as questões burocráticas os estudantes que desejarem realizar
intercâmbio. Além de todos esses aspectos, também recebe e auxilia estudantes
estrangeiros que viajam de seus países de origem para estudar no UNISAGRADO,
alguns durante o curso todo, como é o caso dos estudantes do PEC-G, e outros
para intercâmbios que duram um ou dois semestres.

Convênios Internacionais em vigor

Síria, Tailândia, Timor-Leste.
5 - Universidade do Algarve

Portugal

6 - Universidade Católica San Antonio de MurEspanha
cia
7 - Sharda University

Índia

8 - Universia

Andorra, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguai, Venezuela.

9 - King’s University College at Western UniverCanadá
sity
10 - Universidad Peruana Cayetano Heredia

Peru

11 - Universidade Católica de Moçambique

Moçambique

12 - Universidad Tecnica Particular de Loja

Equador

13 - Providence University

Taiwan

14 - Universidad de la Republica

Uruguai

15 - Tennessee Tech University

Estados Unidos

16 - Universidad de Palermo

Argentina

17 - Management Center Innsbruck

Áustria

18 - Western Illinois University

Estados Unidos

19 - Universidad de Los Lagos

Chile

20 - Universidad Privada del Norte

Peru

21 - Tomsk State University of Control Systems
Rússia
and Radioelectronics

Convênio

País

1 - Universidade Santiago de Compostela

Espanha

22 - Udmurt State University

Rússia

2 - AIESEC

Alemanha, Colômbia, Peru, Argentina, Polônia,
Índia, Turquia e Rússia.

23 - Universidad Veracruzana

México

24 - Universidad de Talca

Chile

3 - TOEFL

Estados Unidos

25 - Kodolanyi Janos University of Applied
Hungria
Sciences

4 - PEC-G – Ministério das Relações Exteriores

África do Sul, Angola, Argélia, Benin, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gabão,
Gana, Mali, Marrocos, Moçambique, Namíbia,
Nigéria, Quênia, República Democrática do
Congo, República do Congo, São Tomé & Príncipe, Senegal, Tanzânia, Togo, Tunísia. América
Latina e Caribe: Antígua & Barbuda, Argentina,
Barbados, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Suriname, Trinidad & Tobago, Uruguai, Venezuela. Ásia: China, Índia, Líbano, Paquistão,
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26 - Deggendorf Institute of Technology – TechAlemanha
nische Hochschule Deggendorf
27 - Siberian State Aerospace University

Rússia

28 - The Ulianov Chuvash State University

Rússia

29 - Universitá di Pisa

Itália

30 - College of Dunaújváros

Hungria

31 - Shibaura Institute of Technology

Japão

32 - ESC Rennes School of Business

França
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33 - Silesian University of Technology

Polônia

34 - Lodz University of Tecnology

Polônia

35 - University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Polônia

36 - Portland State University

Estados Unidos

37 - Universidad de La Costa

Colômbia

38 - Universidad Simón Bolívar

Colômbia

39 - Universidad Finis Terrae

Chile

40 - Westsächsische Hochschule Zwickau

Alemanha

41 - Universidad Femenina del Sagrado CoraPeru
zón
42 - Instituto Politécnico da Guarda

Portugal

43 - Universidade Lusófona do Porto

Portugal

3 - Mestrado em Portugal
O egresso do curso de Arquitetura e
Urbanismo do UNISAGRADO Mateus de
Souza Rolon conquistou aprovação em
três programas de Mestrado em Universidades Públicas de Portugal. O Arquiteto optou por cursar o Mestrado em Urbanismo Sustentável e Ordenamento do
Território na Universidade Nova de Lisboa (UNL), no qual através da análise do
currículo acadêmico, obteve aprovação.

Reconhecimento e Experiências Internacionais
1 - Conquista de vaga em processo seletivo
O egresso do curso de Gastronomia do
UNISAGRADO Filipe Modolo foi aprovado em um processo seletivo da Norwegian Cruise Lines e, em maio de 2019,
embarcou por nove meses no cruzeiro
MS Norwegian Epic como Restaurant
Steward, equivalente a auxiliar de salão.
2 - Do UNISAGRADO para Lisboa
A egressa do curso de Odontologia do
UNISAGRADO Adhelle Josiane Soares
Frederico foi aprovada no programa de
mestrado para o curso de Parasitologia
Médica no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa (UNL). A estudante realizou sua
graduação através do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e
busca continuar sua carreira acadêmica
no Mestrado em Portugal.
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4 - Estudantes de Engenharia Química realizam intercâmbio na Espanha
Os estudantes do curso de Engenharia Química do UNISAGRADO Daniel Baldini
Fumis, Larissa Roza Duarte e Thiago Vilas Boas Almeida realizaram um intercâmbios para a Espanha com durações entre seis meses e um ano, onde tiveram a
oportunidade de cursar disciplinas do curso, fazer aulas de Espanhol e participar
de atividades de lazer, cultura e voluntariado na Universidade de Santiago de
Compostela, na cidade de Galiza.
5 - Docente participa do X Congresso Latino-Americano de Ciência Política
Docente do curso de Relações Internacionais do UNISAGRADO o Prof.
Dr. Bruno Vicente Lippe Pasquarelli,
participou do X Congresso Latino-Americano de Ciência Política, um dos
mais importantes da área, na cidade de
Monterrey, no México. O evento, que abordou a temática das mudanças políticas
atuais, bem como a violência, corrupção, apoio eleitoral, falta de legitimidade dos
atores políticos e insatisfação dos cidadãos, apresentou, na edição de 2019, o tema
“A nova configuração do poder e desafios atuais na América Latina”.
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6 - Doutorado em Israel
A coordenadora e docente do curso
de Relações Internacionais do UNISAGRADO Karina Stange Calandrin realizou
um estágio de pesquisa de doutorado
na Universidade de Haifa, em Israel. A
temática abordada é sobre o processo
decisório de política externa israelense
durante a operação militar “Paz para a
Galileia”, que atuou na Guerra do Líbano
de 1982.

Em Mobilidade no UNISAGRADO
A Instituição recebeu 13 estudantes estrangeiros e/ou com nacionalidade estrangeira para intercâmbio no UNISAGRADO.
Quantidade de estudantes
em intercâmbio

País

Curso

Cabo Verde

Aperfeiçoamento I em Cirurgia e
Traumatologia Buco Maxilo Facial

1

Cuba

Psicopedagogia

1

Mobilidade Internacional

Angola

MBA em Gestão Estratégica de Pessoas

1

Equador

Odontologia

1

A Instituição também tem outros 9 estudantes com seus intercâmbios em andamento, que tiveram início em períodos anteriores e estão levando o nome do
UNISAGRADO para o mundo.

Japão

Letras – Tradutor

1

Argentina

Letras – Tradutor

1

Moçambique

Pedagogia

1

Argentina

Estética e Cosmética

1

Japão

Engenharia Civil

1

Peru – Universidade
Femenina del Sagrado
Corazon

Letras – Tradutor

2

Moçambique

Pedagogia

1

México – Universidade Veracruzana

História

1

País

Quantidade
de estudantes
em intercâmbio

Curso

Universidade

Espanha

Engenharia Civil

Universidade Católica
San Antonio de Murcia

1

Espanha

Pedagogia

Universidade Católica
San Antonio de Murcia

1

Espanha

Psicologia

Universidade de
Santiago de Compostela

1

Espanha

Arquitetura e
Urbanismo

Universidade Católica
San Antonio de Murcia

1

Alemanha

Relações
Internacionais

Deggendorf Institute of Technology

2

Espanha

Arquitetura e
Urbanismo

Universidade de Santiago de Compostela

1

Portugal

Mestrado em
Urbanismo
Sustentável e
Ordenamento do
Território

Universidade Nova de Lisboa

1

Espanha

Jornalismo

Universidade de Santiago de Compostela

1
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Troca de Experiências
Estudar em outro país é, sem dúvida, uma das melhores experiências adquiridas
pelos graduandos, pois há o aprendizado ou aperfeiçoamento de um idioma, além
do contato com uma nova cultura e costumes. Os intercâmbios permitem que o
estudante possa cursar disciplinas de seu curso e voltar com a “bagagem” cheia de
novidades. Sabendo de tudo isso, a Instituição teve 14 estudantes que finalizaram
sua experiência internacional em 2019.
Quantidade de estudantes que
finalizaram o intercâmbio

Curso

Universidade

Portugal

Arquitetura e
Urbanismo

Universidade do Algarve

2

Portugal

Relações Públicas

Universidade do Algarve

1

Espanha

Psicologia

Universidade de
Santiago de Compostela

2

Espanha

Engenharia
Química

Universidade de
Santiago de Compostela

3

Canadá

Relações Internacionais

King’s College at
Western University

2

Portugal

Relações Internacionais

Universidade do Algarve

2

Espanha

Arquitetura e
Urbanismo

Universidade de
Santiago de Compostela

1

Portugal

Engenharia Civil

Universidade do Algarve

1

Total

14

Convênios de Cooperação Técnica
Professores e estudantes podem desenvolver suas pesquisas e possuir o reconhecimento e apoio internacional por meio dos convênios de cooperação técnica
que são realizados em parcerias com instituições estrangeiras de vários países.
No UNISAGRADO, são 15 convênios e parcerias que permitem levar o nome da
Instituição para o exterior e trazer grandes nomes internacionais até o campus.
Emprego/ Órgão

Local de Origem

1 - Universidad Católica del Uruguay (UCU)

Uruguai

2 - P-I Branemark Instutute

Suécia

3 - Tufts University

Massachussetts (EUA)
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EUA

5 - National Museum of Natural History

Washington (EUA)

6 - Smithsoniam Institution

Washington (EUA)

7 - Universidad De Oriente

Venezuela

8 - Instituto de Investigaciones de
La Amazônia Peruana

Peru

9 - Universidade de Aveiro

Aveiro (PT)

10 - Universidade de Lisboa

Lisboa (PT)

11 - Universidade de Medicina de Rosário

Argentina

12 - Georgia Regents University

Geórgia (EUA)

13 - University of North Carolina

Chapel Hill, Carolina do Norte (EUA)

14 - Lousiana State University

Luisiana (EUA)

15 - University Institute

Montreal, Quebec

2.9
Fonte: Elaborado pelos autores.

País

4 - Museum of Comparative Zoology
– Harvard University

Representatividade

• Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural – CODEPAC
• Conselho Municipal da Pessoa Idosa – COMUPI
• Conselho Municipal de Cultura
• Conselho Municipal de Educação
• Conselho do Município de Bauru - CMB
• Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Bauru – COMDEMA
• Conselho Municipal de Defesa dos Animais – COMUPDA
• Conselho Municipal da Saúde – CMS
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Bauru –

COMSEA

• Conselho Regional de Química IV Região
• Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS
• Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas – COMAD
• Comitê Organizador da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Bauru –

SnCT

• Comitê Ambiental de Controle de Endemias – CACE
• Comissão Coordenadora de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal

de Educação

• Fórum Municipal de Educação
• Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI
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2.10

Órgãos Acadêmicos

Comissão Própria de Avaliação (CPA)

Conselho de Cursos
Todos os cursos de Graduação possuem um conselho que é formado por docentes e dois representantes do corpo discente. Esse conselho é responsável por decidir situações inerentes ao curso, bem como seus eventos, jornadas e atividades
decorrentes durante o ano.
O Conselho de Curso é importante dentro do ambiente acadêmico, uma vez
que permite a interação entre docente e discente, oportunizando a comunhão de
ideias e entendimento entre todos.
Núcleo Docente Estruturante (NDE)
É um órgão constituído por um grupo de docentes com atribuições acadêmicas
de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do projeto pedagógico do curso. É responsável por analisar todos os
aspectos do curso no que diz respeito às matrizes curriculares e estruturação pedagógica, além do auxílio no cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais
para os cursos de Graduação.
Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa
Universidade para Todos (COLAP)
O objetivo da COLAP é o de acompanhar, averiguar e fiscalizar a prática do programa nas instituições privadas, além de interagir com a comunidade acadêmica
e com as organizações da sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias,
críticas e sugestões. Sendo assim, qualquer dúvida, sugestão para melhoria ou
denúncia de irregularidades encontradas por qualquer membro acadêmico devem
ser encaminhadas para a COLAP, para serem analisadas e discutidas em reuniões
de natureza consultiva entre os membros que compõem a comissão.
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)

A CPA é um órgão de coordenação, condução e articulação do processo interno de avaliação institucional, de orientação, sistematização e de prestação de
informações à comunidade universitária e ao Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES). Foi constituída pela Portaria/USC nº 35 de 2004, em
consonância com o art. 11 da Lei nº 10.861/2004. É composta por representantes
do corpo docente, discente, técnico-administrativo e representantes da sociedade
civil, sendo dois titulares e dois suplentes de cada segmento.
A comissão é muito importante para o ambiente acadêmico, pois fortalece a cultura de avaliação participativa para o autoconhecimento e a melhoria do ensino,
da pesquisa, da extensão e da gestão do UNISAGRADO, por meio do planejamento
e da avaliação em consonância com a visão, missão e valores da IES.
Conselho da Pós-Graduação
Dentro da Pós-Graduação, a preocupação em manter o tripé ensino, pesquisa e
extensão com qualidade é constante, por isso há um conselho geral que engloba
assuntos relacionados ao Lato Sensu (cursos de Especialização e MBA) e Stricto
Sensu (Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado).
Nos programas Stricto Sensu, há um conselho específico para cada um, sendo:

• Conselho do Programa de Mestrado Acadêmico em Fisioterapia
• Conselho do Programa de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental
• Conselho do Programa de Mestrado Profissional em Odontologia
• Conselho do Programa de Mestrado e Doutorado Acadêmico em Biologia Oral

O CONSEPE supervisiona, orienta e coordena o ensino, a pesquisa e a extensão.
É composto pela Reitora, Vice-Reitora, Pró-Reitoras, Diretores de Centros, representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e sociedade civil.
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São atribuições do Conselho do Programa, além de promover a divulgação do
mesmo, definir o número de vagas a serem ofertadas e decidir, em consonância
com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, todas as informações que dizem
respeito ao Programa.
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2.11

Prêmios e Homenagens

O UNISAGRADO, anualmente, concede e recebe prêmios e homenagens nas mais variadas categorias, sendo estes uma forma de incentivo e promoção do tripé ensino, pesquisa e
extensão. Para a Instituição, o reconhecimento é essencial, pois valoriza o esforço e trabalho diário de uma pessoa ou grupo específico.
Em 2019, o UNISAGRADO recebeu 5 premiações e foi finalista por 2 vezes através de seus estudantes e docentes. Concedeu 30 prêmios.

Prêmio Future for Nature 2019

A egressa do curso de Ciências Biológicas Fernanda Delborgo Abra recebeu o prêmio Future for Nature 2019,
prestigiada premiação internacional
que reconhece conquistas de proteção
à natureza. Foi gratificada com 50.000
euros, quantia que deve ser utilizada
para um projeto de conservação ambiental. Abra apresentou seu trabalho

Troféu “Eu faço a diferença”

no evento de premiação na Holanda,
em maio de 2019.
O Future for Nature (FFN) procura jovens que atuem com conservação ambiental e que tenham uma combinação
acadêmica, empreendedora, inovadora,
mas, principalmente, que coloquem “a
mão na massa” pela preservação. Para
o prêmio de 2019, 125 jovens de todo o
mundo participaram do processo, que
possuía critérios específicos para participação. Destes 8 foram selecionados
para a segunda fase e apenas três foram os vencedores: Abra, uma jovem da
Índia e outro de Ruanda. O FFN tem um
comitê de seleção internacional para
escolher os finalistas, que são profissionais renomados e de destaque mundial
na área.

Prêmio Rosa Kliass

A docente do curso de Odontologia
Dra. Sara Nader Marta recebeu, no mês
de agosto o troféu “Eu Faço a Diferença” na Câmara Municipal de Bauru. O
evento faz parte da Semana Municipal
de Combate ao Preconceito e à Discriminação, que é uma realização da
Prefeitura de Bauru por meio das Secretarias do Bem-Estar Social, Cultura,
Planejamento, Educação e Saúde, junto

ao Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual (CADS) e à Associação
Bauru pela Diversidade (ABD).
A premiação tem o objetivo de homenagear personalidades e instituições da
cidade que foram importantes durante o ano no combate ao preconceito.
Marta, através do Projeto de Extensão
“Programa de assistência integral ao
paciente especial (PAIPE)” proporciona
atendimento odontológico a pessoas
com deficiência, para a promoção da
saúde bucal do paciente. O projeto é
realizado no UNISAGRADO e tem a parceria com o Hospital Estadual de Bauru
para o desenvolvimento da parte hospitalar. Já foram beneficiados, desde o
seu início em 1997, cerca de 3000 pacientes.

O egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo Ryller Chrystian de Andrade Veríssimo foi o vencedor do III Prêmio Rosa
Kliass, promovido pela Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), em parceria com o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU/SP). A cerimônia de premiação foi realizada no dia 30 de novembro de 2019 no Hotel Nobile Dowtown
em São Paulo, com a presença da própria Rosa Kliass, consagrada arquiteta-paisagista brasileira, e da presidente da ABAP,
Luciana Schenkde.
Intitulado “Agri-culture 2050: Urban Farm e Urban Forest nos fundos de vale, um modelo possível de desenvolvimento
e autossutentação do futuro”, o projeto orientado pela Profa. Dra. Lilian Nakashima recebeu o primeiro lugar da “Região
4: São Paulo” e envolveu questões ambientais, sociais e urbanas, as quais também podem ser percebidas na cidade de
Bauru. A proposta conecta o espaço urbano com a natureza de forma harmônica, fazendo com que todos os ambientes se
integrem, contemplando desde a atividade agrícola até a recuperação do espaço urbano degradado.
Balanço Social 2019
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Prêmio Lavoisier

Programa “Mais Você”
As egressas dos cursos de Química
Bacharelado e Engenharia Química, Karen Christine Nakamura e Jéssica Rita
Suzuki, respectivamente, foram homenageadas no dia 11 de abril com o diploma de honra ao mérito do Conselho
Regional de Química IV Região, que
reconhece e ressalta a dedicação dos
melhores alunos dos cursos de nível
médio e superior da área da química
ministrados no Estado de São Paulo

Prêmio José Hamilton Ribeiro
O estudante do segundo ano do curso de Jornalismo Guilherme Augusto
Mariano foi um dos finalistas do prêmio
José Hamilton Ribeiro, realizado pela
Associação Brasileira de Agronegócio
da Região de Ribeirão Preto (ABAG/
RP). Participando da categoria “Jovem
Talento, Modalidades Escrita e Vídeo”,
Mariano foi um dos 11 finalistas da categoria, para cuja a premiação, foram
138 trabalhos inscritos.
Intitulado “A Neve Macia do Campo”,
o trabalho do estudante é uma reportagem sobre o cultivo do algodão herbáceo, destacando o papel desse tipo
de cultura no Brasil e mostrando os
detalhes que envolvem o processo produtivo do plantio à colheita. Durante a
produção da reportagem, foram realizadas entrevistas com agricultores na
cidade de Pederneiras - SP, cobertura
fotográfica das plantações de algodão,
além da realização de pesquisas em órgãos oficiais, como a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
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O egresso do curso de Gastronomia
Bruno Leonardo Scabora foi um dos finalistas do programa “Mais Você”, da
Rede Globo, no quadro “A melhor linguiça do Brasil”, apresentado por Ana
Maria Braga e veiculado ao vivo no mês
de setembro. Após uma seleção de mais
de 300 receitas, Scabora ficou entre os
13 finalistas com a receita “Linguiça calabresa perfeita”.
As etapas de seleção do quadro “A
melhor linguiça do Brasil” foram concorridas. Inicialmente foi realizada uma
inscrição pela internet com o envio de
um vídeo contendo a receita e o modo
de preparo, concorrendo com mais outras 300 inscrições aproximadamente.
Em seguida, foram selecionadas 52 receitas, cujos cozinheiros tiveram que
enviar amostras para que a produção do “Mais Você” experimentasse e selecionasse as 13 finalistas, que concorriam ao vivo na primeira semana de setembro
em sistema eliminatório até chegar ao campeão. O egresso decidiu inscrever uma
receita de linguiça que produz para seus clientes, do tipo calabresa.
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Homenagens nas Formaturas
Atualmente, o UNISAGRADO certifica os estudantes que se destacam com as
melhores médias entre todos os estudantes da Instituição, do centro ao qual pertencem ou do curso. A homenagem é uma forma de incentivo aos formandos pelo
bom êxito nas atividades durante o período da Graduação.
Há certificados para todos os funcionários que concluem sua Graduação, pois o
UNISAGRADO acredita e incentiva o crescimento profissional e pessoal de cada
um de seus colaboradores. Também são homenageados os formandos que realizaram todos os seus estudos nas escolas do Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus (IASCJ).
Conheça as modalidades:
Prêmio Irmã Arminda Sbríssia
É concedido ao estudante que, dentre todos os formandos, atinge a maior média
da Instituição. Em 2019, o prêmio foi concedido a uma estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo: Amanda Salimon.
Prêmio Madre Clélia Merloni
Trata-se de uma homenagem e agradecimento aos estudantes que realizaram todos os estudos nas escolas do
Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Em 2019, 2 estudantes
concluíram seus cursos de Graduação e
receberam o prêmio Madre Clélia Merloni: Giovanni Uema de Alcantara e Daniela Carvalho Lima.

Prêmio para funcionários
O UNISAGRADO reconhece o esforço de seus funcionários que se dedicaram à
dupla jornada de trabalho e estudos, por isso, quando são formados, é concedida
a homenagem. Em 2019, foram 2 funcionários que concluíram seus cursos: José
Augusto dos Santos Magalhães e Caroline Karen Brombini.

Iniciação Científica
O UNISAGRADO premia os trabalhos de Iniciação Científica que são desenvolvidos na Instituição e apresentados no Fórum de Iniciação Científica (PIBIC) Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) e Iniciação Cientifica Júnior (PIBIC-EM).
Tais pesquisas são avaliadas em três momentos: MONOGRAFIA, APRESENTAÇÃO
ORAL e POSTER e analisadas por dois Examinadores distintos, especialistas nas
suas respectivas áreas de conhecimento, que avaliam os trabalhos em dez itens
relativos à introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, bibliografia,
qualidade técnica do pôster e da apresentação e postura do aluno pesquisador
durante a apresentação.
No ano de 2019, foram premiados 3 estudantes que realizaram projetos de Iniciação Científica PIBIC, 3 estudantes do programa PIBIC-EM, 3 estudantes PIBITI e
3 estudantes na modalidade pôster. Foram apresentados 224 trabalhos no total,
sendo 71 novos projetos e 153 pesquisas finalizadas.

Menção Honrosa
É entregue aos estudantes que conquistaram a maior média dentre os formandos do centro ao qual pertencem - Saúde, Humanas, Exatas e Sociais Aplicadas.
Em 2019, foram 3 estudantes premiados, sendo um de cada centro, respectivamente:
Guilherme Henrique Martins de Souza, Lais Prestes Redondo e Mikely Gonçalves
Soares.
Certificado de Mérito
É concedido aos estudantes que possuem a melhor média de seus cursos. Em
2019, 22 estudantes receberam a homenagem, sendo 11 da área de Exatas e Sociais Aplicadas, 5 da Saúde e 6 de Humanas.
Balanço Social 2019
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Aprovações e Participações
em Eventos

1

Gesiele Gomes Ferreira
Egressa do curso de Jornalismo

1. Egressa do curso de Jornalismo, Gesiele Gomes Ferreira participou do 24º Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sudeste, o Intercom Sudeste, no
qual conquistou a primeira colocação na categoria Revista Customizada em Produção Transdisciplinar do prêmio Expocom (Exposição de Pesquisa Experimental
em Comunicação), com seu trabalho intitulado “Áudio revista: uma versão acessível da revista Campus Magazine para pessoas com deficiência visual”.
Júlia Souto Costa

2. A egressa do curso de Nutrição Júlia Souto Costa foi aprovada em 2019, em
1º lugar, no Programa de Aprimoramento de Nutrição em Gastroenterologia na
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), em Botucatu,
além do Programa de Aprimoramento Profissional em Nutrição Hospitalar em
Cardiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFMUSP).

Egressa do curso de Nutrição

3. Mariana Veneziani de Toledo, egressa do curso de Enfermagem, obteve diversas
aprovações entre o terceiro e quarto ano da graduação, incluindo no Hospital das
Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto (1º lugar), Prefeitura Municipal de Marília (2º lugar), Residência Multiprofissional da USP Centrinho
Bauru (3º lugar) e Residência Multiprofissional do Hospital Amaral Carvalho de Jaú
(1º lugar).

3

4. No primeiro semestre de 2019, Caroline Barrachi, egressa do curso de Enfermagem, deu início à Residência em Atenção ao Câncer no Hospital Amaral Carvalho,
em Jaú – SP, no qual conquistou a 2ª colocação no processo seletivo.
5. Egressos do curso de Nutrição foram aprovados em Programas de Aprimoramento na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) de Botucatu. Nayane Vieira foi aprovada em primeiro lugar no Programa de Aprimoramento de Dietoterapia em Insuficiência Renal Crônica; Vinícius Vigliazzi Peghinelli
foi o segundo colocado no processo seletivo do Programa de Aprimoramento de
Abordagem Nutricional em Doenças Endócrinas e Metabólicas e Tatiane de Fátima
Oliveira conquistou a aprovação, em segundo lugar, no Programa de Aprimoramento em Doenças Crônicas no Hospital das Clínicas.
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Mariana Veneziani de Toledo
Egressa do curso de Enfermagem

Caroline Barrachi
Egressa do curso de Enfermagem

5

2

4

Nayane Vieira, Vinícius Vigliazzi Peghelli e Tatiane de
Fátima Oliveira
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6. Egressa de Odontologia, Karolyn Sales Fioravanti foi aprovada em 4º lugar no
Programa de Mestrado em Odontologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (UNESP) de Araçatuba.

6

7. Entre os dias 31 de julho e 03 de agosto, o docente do curso de Relações Internacionais Prof. Dr. Bruno Vicente Lippe Pasquarelli participou do X Congresso
Latino-Americano de Ciência Política, um dos mais importantes da área, na cidade
de Monterrey, no México. Na ocasião, Pasquarelli participou de conferências e
apresentou dois trabalhos em mesas-redondas, cujos títulos foram: “Fim do ciclo
progressista, ressurgimento da ‘nova direita’ e a atuação em política externa para
o regionalismo nos atuais governos do Brasil, Argentina e Chile” e “Novos padrões
de atuação em política externa: o Brasil ainda pode ser considerado como uma
potência regional?”.

Karolyn Sales Fioravanti
Egressa de Odontologia

Prof. Dr. Bruno Vicente Lippe Pasquarelli
Docente do curso de Relações Internacionais

8. Os estudantes do 3º ano do curso de Nutrição Danilo Malmonge Barbosa Luciano e Bárbara Nivea Fedato participaram de congressos, internacionais e nacionais
na cidade de São Paulo, com exposição de pôster de trabalho científico, nos meses
de agosto e setembro. Os estudantes concorreram à premiação no XV Congresso
Internacional de Nutrição Funcional e o trabalho foi classificado como um dos dez
melhores apresentados.
9. O estudante do curso de Ciência da Computação do UNISAGRADO Rafael de
Oliveira Garcia participou do 19º Congresso Nacional de Iniciação Científica - CONIC 2019, evento realizado pelo SEMESP em São Paulo. Na ocasião, o estudante
apresentou seu trabalho de Iniciação Científica (IC), intitulado “Aplicação assistiva
para comunicação entre ouvintes e não ouvintes”.
10. A Atlética 9 de Maio (A9) do UNISAGRADO participou, de 20 a 23 de junho de
2019 ,da Copa Inter Atléticas (CIA), ficando em sétimo lugar da 2ª divisão. Os destaques foram no Xadrez (3º lugar) com o estudante Carlos Eduardo, que venceu
todas as partidas; Judô Feminino (2º lugar) com Laura Prudente, que conquistou
medalha de ouro em sua categoria e de prata no absoluto; Judô Masculino (1ºlugar) com Luis Gustavo Lizi Jorge, ouro em sua categoria e no absoluto; Jiu-jitsu (3º
lugar) com Breno Auler, ouro em sua categoria e bronze no absoluto; Basquete (1º
lugar) com Willian Previdelo, eleito o melhor da partida por duas vezes e Antônio
Camargo eleito melhor da partida por uma vez e na Natação Feminina (4º Lugar)
com Milene Correia, que obteve uma medalha de prata e uma de bronze.
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Danilo Malmonge Barbosa Luciano e Bárbara Nivea Fedato
Nutrição

Rafael de Oliveira Garcia
Curso de Ciência da Computação

10

9

Atlétas
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COMPROMISSO COM A SOCIEDADE
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Projetos de Extensão - Ações
além da sala de aula 2019

3.1

Estudantes envolvidos nos
programas de extensão
Comunidade beneficiada

Selecionados

1.632

C/ certificados

981

Diretamente

171.921

Indiretamente

424.711

Professores envolvidos nos programas de extensão

36

O UNISAGRADO se faz presente na comunidade por meio de seus programas,
projetos e cursos, que são ações contínuas de caráter cultural, desportivo, cientifico e tecnológico. São a continuidade do que os estudantes aprendem em sala de
aula e levam extramuros para promover a transformação de realidades.
Essas ações sociais são agrupadas em Programas de Extensão e denominadas
projetos, com o objetivo de viabilizar o contato com a realidade social da região,
por meio do dialogo com diferentes grupos, nos mais diversos campos da ação
profissional.
Em 2019 o UNISAGRADO viabilizou 07 programas e 32 projetos, com 36 docentes. A Figura acima apresenta um quadro com as informações quantitativas da
participação dos discentes nos programas e projetos durante o ano de 2019. Ao
todo, foram 981 estudantes envolvidos, 171.921 pessoas beneficiadas de forma
direta e 424.711 de forma indireta.
Os projetos representam 83 trabalhos científicos, 126 publicações e 137 matérias jornalísticas.

Extensão participou do encontro ForExt
O UNISAGRADO participou, em abril de 2019, do Encontro anual da Câmara Sudeste
do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Instituições Comunitárias de
Ensino Superior (ForExt) no Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL), Unidade de Campinas. Nessa edição o tema abordou “A significatividade da Extensão para a
formação cidadã de todos os envolvidos”.
O evento contou com a participação da Prof.ª M.ª Irmã Fabiana Bergamim, Pró-Reitora de Extensão e Ação Comunitária, José Augusto Magalhães, auxiliar administrativo da
extensão e dos diretores dos Centros de Ciências da Saúde, Ciências Exatas e Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, Prof. Dr. Eduardo Aguilar Arca, Prof.ª M.ª Daniela Luchesi, e
Prof.ª Dra. Ketilin Mayra Pedro, respectivamente. Na ocasião, foram discutidos assuntos
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ligados à Extensão, seus principais desafios e oportunidades, bem como as modalidades
existentes e os critérios de avaliação.
O evento tem o intuito de refletir, discutir e apresentar as ações de extensão realizadas
nas instituições de Ensino Superior.

Programa Coleta Seletiva
Contribui com as cooperativas de reciclagem de Bauru para a otimização dos
resíduos sólidos, ou seja, auxilia o importante trabalho dos catadores no que diz
respeito à organização fabril, eficiência dos processos, comercialização, educação
ambiental e economia solidária. É composto por dois projetos:
REGER - Redução na Geração de Resíduos: desenvolvido desde 2016 no UNISAGRADO, com o propósito de concretizar o tema sustentabilidade no campus do
Centro Universitário e orientar a todos os que o frequentam sobre a destinação
correta dos resíduos, além de intensificar a sua redução.
A coordenadora do Reger, Prof.ª Dra. Beatriz Antoniassi Tavares, concedeu uma entrevista à emissora de televisão “Record TV – Paulista”, abordando as ações que o Projeto
de Extensão realiza na Instituição para o descarte correto e sustentável do lixo. Confira a
reportagem: http://www.recordpaulista.com.br/portal/noticia/18141

Amigos das Engenharias: com o objetivo de promover uma capacitação profissional, visando uma inclusão social e um despertar para os estudos na área das Engenharias, o projeto é direcionado aos alunos do 3º ano do Ensino Médio de escolas
públicas e privadas, que tenham interesse em cursar Engenharia. Desenvolvendo
atividades teóricas e práticas relacionadas aos cursos de Engenharias do UNISAGRADO – Mecânica, Civil, Produção, Elétrica, Química e Agronômica e proporciona
conhecimento tanto no desempenho profissional técnico como também na escolha
do curso de Engenharia.
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Programa Central de Comunicação
Aborda a comunicação como processo de desenvolvimento do indivíduo na
atuação profissional e sua interlocução com a sociedade. O objetivo principal é
evidenciar a comunicação como processo social, presente em diferentes contextos e formas de compreensão, planejamento, execução e aplicação no cotidiano
universitário e social ao qual está inserido e se relaciona. Reúne quatro projetos:
Agência G15: a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda – G15 traz
para o ambiente universitário os processos e práticas profissionais de um dos
espaços de maior presença e atuação profissional dos bacharéis em Publicidade e
Propaganda: a agência de publicidade e propaganda. Os participantes desenvolvem o processo de ensino-aprendizagem através da vivência dos procedimentos e
situações de mercado, por meio do atendimento a instituições filantrópicas, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e parcerias com organizações e associações
na realização de ações e campanhas de comunicação.

Webrádio: leva ao ar, por meio da plataforma web, programação de rádio
diversificada e de qualidade criada e desenvolvida por estudantes do curso de
Jornalismo. Os programas atendem a interesses comunitários relacionados à comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde,
trabalho, tecnologia e produção.
Recorde de audiência
Produzida por estudantes do curso de Jornalismo da Instituição, registrou recorde
de audiência no primeiro semestre de 2019. Segundo o relatório do servidor web que
hospeda a Webrádio, 41.682 pessoas ouviram a programação produzida e veiculada
pelos participantes do projeto durante o primeiro semestre desse ano. A audiência foi
recorde desde a criação do projeto, em 2010. Durante o ano de 2018, a audiência da
Webrádio do UNISAGRADO foi de 4.478 ouvintes, isto é, em seis meses, o número de
ouvintes aumentou em nove vezes. Em média, 20 estudantes compõem as equipes de
programação por semestre, orientados pela coordenadora do projeto e docente dos
cursos de comunicação do UNISAGRADO.

O canal “Publicitários S.A.” foi criado em 2019 na plataforma
digital YouTube com o intuito de trazer curiosidades e dicas relacionadas ao curso de Publicidade em vídeos de curta duração que
abordam temáticas da área de Comunicação no mercado atual.
Os conteúdos foram postados semanalmente, com a produção
inteiramente feita por estudantes participantes da “Agência Experimental G-15” e apresentados pelos estudantes Beatriz Ribeiro Galindo e Cassio Luiz Vieira.

Círculo_on: é um jornal laboratório produzido pelos estudantes do curso de
Jornalismo, que participam de todas as etapas de produção, desde a definição das
pautas, passandopela redação das matérias e realização das fotos, até a diagramação. Estudantes de outras áreas da comunicação e correlatas também têm seu
espaço na publicação, com a produção de textos opinativos, como artigos, crônicas e resenhas, diagramação e revisão de texto.
Os Projetos de Extensão do UNISAGRADO Círculo On e RP Comunica, coordenados pela professora Dra.
Jéssica de Cassia Rossi, desenvolveram uma série de atividades que contribuem para a formação de cidadãos
conscientes acerca da política e também colaboram com indicações de filmes, séries e documentários nacionais e internacionais, incentivando a disseminação de diferentes culturas. A finalidade dos vídeos é estimular
a leitura de livros que possam contribuir para a formação política dos cidadãos e por uma sociedade mais justa. A finalidade do quadro é promover filmes, séries e documentários nacionais e internacionais, oferecendo
ao público indicações de qualidade em diferentes gêneros.
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RP Comunica: oferece aos estudantes de Relações Públicas a oportunidade de
conhecer e vivenciar a comunicação comunitária de cooperativas de reciclagem
de Bauru. O objetivo é realizar um diagnóstico e criar estratégias de comunicação
que sensibilizem a população sobre a importância do trabalho dessas cooperativas na triagem e seleção de materiais, visando à implantação de atitudes sustentáveis, por meio do desenvolvimento de matérias jornalísticas, monitoramento de
perfis de redes sociais, campanhas de conscientização e eventos. Procura também
ampliar as parcerias das cooperativas com outras organizações, envolvendo públicos distintos, como estudantes de escolas.
Atividades RP Comunica

Educação Política

Consumo Consciente
Em outubro, foi realizada uma palestra sobre consumo consciente no quadro
“Lição dos Grandes Mestres” da UATI. O objetivo da atividade foi sensibilizar os
participantes sobre a importância das práticas de consumo consciente na sociedade
contemporânea. Durante a atividade, a palestrante explicou o significado de consumo consciente e seu surgimento, além de apresentar dados sobre o consumo atual,
dicas que podem ser adotadas antes das compras e perguntas que devem ser feitas
antes de se consumir algum produto.

Canudos plásticos x meio ambiente
Os Projetos Reger e RP Comunica produziram um vídeo informativo sobre os
impactos dos canudos plásticos no meio ambiente. O objetivo da produção foi sensibilizar a comunidade acadêmica e externa sobre o tema e incentivar o uso de canudos
de materiais sustentáveis, como os canudos de metais.
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Problemas e Soluções para o Meio Ambiente
O Projeto de Extensão “RP Comunica” do UNISAGRADO abordou, em suas plataformas digitais, o tema “Problemas e Soluções para o Meio Ambiente” entre os meses
de outubro e novembro. A ação faz parte de um trabalho acadêmico desenvolvido pelo
estudante do curso de Relações Públicas Luiz Henrique na disciplina “Comunicação
Pública e Comunitária”, em parceria com o RP Comunica, que propõe aplicar estratégias
de comunicação voltadas para a comunidade. O principal objetivo da ação é discutir
problemas e propor soluções para os impasses ambientais existentes na contemporaneidade junto à comunidade.
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O projeto de extensão RP Comunica do UNISAGRADO realizou, no dia 17 de setembro, uma palestra sobre Educação Política no Centro Especializado em Assistência
Social (CREAS II) da Prefeitura Municipal de Bauru, ministrada pelo estudante de Relações Internacionais Josué Kenji Kochi. Aproximadamente 12 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na instituição participaram da palestra.
A ação teve como objetivo sensibilizar o público sobre a relevância da Educação
Política na promoção da cidadania e construção de uma sociedade mais democrática.
Por fim, os adolescentes tiveram a oportunidade de expor suas visões e experiências
relacionadas à política contemporânea e qual a influência dela no local em que moram.

Moda sustentável
O RP Comunica lançou, do mês de setembro ao de dezembro, conteúdos sobre
moda sustentável em suas plataformas digitais, Facebook e Instagram. As publicações
abordaram temáticas diversas em relação à moda sustentável e tiveram o objetivo de
sensibilizar o público para o consumo consciente dos recursos naturais.
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Programa Ação Coletiva
O programa Ação Coletiva é uma atuação conjunta de vários cursos do Centro de
Exatas e Sociais Aplicadas, principalmente dos cursos de Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil e Arquitetura em parceria com a Associação de Moradores, a Secretaria de Obras e a Secretaria do Meio Ambiente (SEMMA) do município de Bauru.
Este programa realiza uma importante troca de experiências e análise de necessidades da população, valorizando o aprendizado do aluno através da realização de
ações práticas com a comunidade.
Flora Urbana
A silvicultura urbana pode influenciar diretamente a qualidade de vida da população, pois ela oferece alguns benefícios, tais como: conforto térmico, sombra,
redução da poluição e de ruídos. Esses benefícios contribuem para o equilíbrio
físico-ambiental das cidades. Neste sentido, o projeto, em primeiro momento,
visa analisar a arborização viária, ou seja, realizar um inventário, no Bairro Novo
Jardim Pagani, na cidade de Bauru-SP. O projeto tem como objetivo o georreferenciamento das árvores para a elaboração do inventário, diagnóstico das condições
fitossanitárias, dos principais conflitos com meio urbano e análise qualitativa e
quantitativa dos indivíduos arbóreos.
Os estudantes Helena Sales Nogueira Costa de Arquitetura e Urbanismo e Vilson
Eburneo Júnior de Engenharia Agronômica, representando os demais participantes do
projeto, apresentaram, no dia 30 do outubro, uma proposta de revitalização do Horto
Florestal e da Estação Experimental para a Secretaria do Meio Ambiente de Bauru. O
projeto foi recebido pelo Secretário Coronel Airton Iósimo Martinez e pela Servidora
Gilda Scalfi que, junto à Secretaria, tentarão viabilizar a implantação.
Com o objetivo de realizar melhorias e adaptações, o projeto optou pela revitalização do Horto Florestal, tendo em vista que o local possui grande potencial para suprir
as necessidades que o município de Bauru encontra: a falta de áreas de lazer e parques.

Habit-Ação Social
O projeto “Habit-ação Social” propõe a aplicação da Arquitetura Social como
método de projeto para lidar com as necessidades e experiências da comunidade.
Portanto, as ações focam a importância da troca de experiências entre Instituição e
comunidade, valorizando o aprendizado do aluno. O projeto oferece à comunidade
orientações de layout, iniciativas para melhoria do conforto e escolha de materiais
para as habitações na forma de palestra e oficinas. Atua também na revisão e
concepção dos espaços públicos do bairro Jardim Pagani, como as praças e vielas.
Canteiro Vivo
O Projeto “Canteiro Vivo”, em parceria com Escolas Municipais de ensino Infantil
e Fundamental, aplica os conceitos de técnicas de pintura aliados à influência das
cores nas escolas de Bauru, revitalizando espaços e estimulando o desenvolvimento das crianças. As atividades do projeto são desenvolvidas em campo nas escolas
revitalizadas durante o semestre.

Programa Diabetes Mellitus
O programa conta com equipe interdisciplinar da área de saúde que possui como
principal objetivo a promoção de atividades para a melhoria da qualidade de vida
do portador de Diabetes Mellitus (DM). Atende pessoas vinculadas à Associação
do Diabético de Bauru (ADB) com orientações, acompanhamentos, tratamentos e
educação de pessoas com DM.
Foram 2.232 pessoas atendidas de forma
direta e 6.696 atendimentos de forma indireta. É composto por três projetos:

Atendimento Fisioterapêutico ao Paciente com Diabetes Mellitus: visa à reabilitação de pacientes diabéticos por meio da prática de exercício físico periodizado e
supervisionado.Reúne estudantes de Fisioterapia que possuem subsídios necessários para entender a área de Fisioterapia Aplicada à Cardiologia.
Psicologia, Saúde e Comunidade: busca articular o eixo de formação profissional
em Psicologia, que estabelece, no projeto pedagógico, a saúde e qualidade de vida
com as demandas comunitárias. As intervenções são realizadas tendo como ponto
de partida os resultados das investigações exploratórias, por meio da utilização do
processo grupal e individual.
Balanço Social 2019
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Reabilitação Fisioterapêutica na Polineuropatia Diabética: avalia e trata pacientes diabéticos portadores de polineuropatia (necrose) diabética em membros
inferiores submetidos a um programa de atendimento fisioterapêutico realizado
na ADB. Participam estudantes do curso de Fisioterapia.

Programa Fisio
É desenvolvido semanalmente na Clínica de Fisioterapia, com atividades de avaliação fisicofuncional e execução de procedimentos fisioterapêuticos específicos
para os pacientes do programa. Conta com cinco projetos:
Ativa Parkinson Multidisciplinar: projeto multidisciplinar, sistematizado por atividades físicas, utiliza conceitos da fisioterapia em grupo para pessoas com doença
de Parkinson. Propicia melhora na qualidade de vida, modificando o quadro clínico
da doença e buscando integrar a atividade física com o tratamento farmacológico
e fisioterapêutico.

Fisioterapia Após Aplicação de Toxina Botulínica: atende pacientes com paralisia cerebral com idade igual ou superior a 18 anos, por meio da realização de exercícios de mobilização articular, alongamento, fortalecimento e treino funcional
que, em conjunto com a aplicação da toxina botulínica, contribuem como agentes
facilitadores para o tratamento fisioterapêutico. Com a terapia, observa-se a melhora da função e desempenho nas atividades de vida diária do paciente, mobilidade articular e diminuição da espasticidade (desordem motora característica de
lesões do sistema nervoso central).
Terapia Manual Estrutural: é voltada para a prevenção e tratamento das disfunções estruturais, corrigindo, nos pacientes, as falhas de posicionamento, aliviando
dores e facilitando o trabalho do fisioterapeuta em relação à reeducação postural.
Atendimentos como este não são oferecidos pela rede pública de saúde.

ENTRE VIS TA
Integrantes do “Ativa Parkinson” e a coordenadora do Projeto, Prof.ª Dra. Nise
Ribeiro Marques, concederam entrevista para o programa “Bom dia Cidade” da TV
Tem, emissora afiliada da Rede Globo, e demonstraram algumas atividades realizadas. Confira: https://globoplay.globo.com/v/7569714/

4ª C A MINH A DA ATIVA PA RKINSON
No mês de maio, o Projeto “Ativa Parkinson” promoveu sua 4ª caminhada, que
contou com a participação de mais de 100 pessoas. A ação teve o objetivo de fortalecer a conscientização da população acerca da doença, promovendo a interação
social e exercício físico para pessoas com e sem Parkinson.
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Qualidade de Vida Após Câncer de Mama: o Câncer de Mama (CM) é o tipo de
câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, representando 25%
dos casos novos a cada ano. O Projeto “Qualidade de vida após câncer de mama”
é composto de atividades de extensão inseridas na área da saúde, com objetivo
de promoção à saúde, prevenção das morbidades advindas dos tratamentos
para o câncer de mama e consequente melhoria da qualidade de vida para essas
mulheres. Enfoca atividades educativas e aplicação de protocolo de tratamentos
específicos para a fase pós-operatória de câncer de mama, instrumentaliza o aluno para a ação cidadã, além de fomentar novas pesquisas de iniciação científica
e trabalhos de conclusão de curso, garantindo o princípio da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão.
Gestação, Vida e Saúde: o Projeto é uma parceria do UNISAGRADO com a Paróquia Santa Rita de Bauru, em que são desenvolvidas atividades de educação
em Saúde com enfoque na atenção primária da saúde da mulher no que tange
os cuidados durante a gestação, parto, puerpério, além de cuidados com o bebê.
As atividades propostas estão sob a supervisão e acompanhamento direto dos
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docentes, permitindo a interdisciplinaridade e promovendo as seguintes ações:
palestras sobre temas relacionados à
Gestação, Parto, Puerpério, Sexualidade e Aleitamento. O Projeto contempla
atividades e ações de extensão comuns
aos cursos da área da saúde Fisioterapia,
Estética e Cosmética, Nutrição e Biomedicina e prestam assistência nos níveis
de promoção, prevenção e reabilitação
em situações obstétricas.

Programa Tratamento de Feridas
Ambulatório para Tratamentos de Feridas: desenvolvido na Clínica Médica da
Fundação Veritas, atende portadores de úlceras de membros inferiores (feridas),
com a realização de consulta de enfermagem e curativos. O atendimento é executado mediante protocolo sistematizado, sendo o paciente avaliado por uma
equipe interdisciplinar que planeja os cuidados adequados, propondo tratamento
para reabilitação da integridade cutânea. Envolve estudantes dos cursos de Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Enfermagem.

integração da pessoa na terceira idade, contribui para a melhoria da qualidade de
vida através da inserção e atualização cultural e social, além de oferecer conhecimentos e novas aprendizagens.
Identidade Araribá: concede bolsa de estudo para estudantes indígenas e
cumpre um importante papel, não apenas por fornecer oportunidade de formação superior, mas, sobretudo, por possibilitar o ingresso efetivo ao Ensino
Superior de uma população historicamente excluída. Após o ingresso, o maior
desafio é garantir a permanência dos alunos indígenas nos cursos, suprindo
suas dificuldades e desenvolvendo estratégias para superar suas demandas
particulares. O presente projeto promove a educação superior de dezenas de
alunos indígenas, bolsistas do UNISAGRADO, por meio do processo de acesso, permanência e conclusão do ensino superior, cultivando a sua identidade
cultural.
INCLUSÃO
Em homenagem ao Dia do Indígena, o Social Bauru – mídia online com cobertura de eventos, matérias e entrevistas sobre tudo o que movimenta a cidade – entrevistou o estudante do UNISAGRADO e integrante do “Identidade Araribá David
Henrique da Silva Pereira e o coordenador do Projeto, Prof. Me. Cleiton José Senem
acerca da inclusão dos indígenas no Ensino Superior. Confira na íntegra: https://
www.socialbauru.com.br/2019/05/02/dia-do-indio-inclusao-bauru/

Projetos não vinculados a programas
Ao todo, são quatorze projetos desenvolvidos de forma independente, ou seja,
não vinculados a programas. São eles:
Formação de Professores para a Prática Pedagógica no Ensino de Ciências Desafios e Possibilidades:
As pesquisas têm evidenciado que, muitas vezes, os professores de Ciências
finalizam a graduação com uma formação deficitária para trabalhar com os conhecimentos científicos em sala de aula. Neste sentido, o objetivo do projeto é
realizar e contribuir para a formação continuada de professores de Ciências que
atuam no ensino fundamental (anos iniciais e finais) da rede municipal de Bauru
no desenvolvimento de atividades práticas viáveis para ensinar os alunos. Essa
prática tem promovido o desenvolvimento de bases consistentes de formação aos
professores, para que possam atuar de forma crítica sobre a produção, divulgação
e uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos na área. Pessoas atendidas de
forma direta: 26

MESA - REDONDA
No mês de maio, o projeto promoveu uma mesa-redonda os desafios das
políticas públicas voltadas à população indígena, enfatizando a questão da saúde
indígena. Contou com a presença dos caciques e representantes das Terras Indígenas de Araribá e membros da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). O
evento recebeu 250 participantes.

Intergeracionalidade na UATI: com foco no desenvolvimento de ações para a
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Mesa Brasil: realizado em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC
–Bauru), é um projeto de segurança alimentar e nutricional sustentável que
redistribui alimentos excedentes próprios para o consumo ou sem valor comercial. Estudantes do curso de Nutrição assumem as funções de treinamento
e capacitação da equipe técnica do programa, dos manipuladores de alimentos
das entidades e da comunidade.

Programa de Assistência Integral ao Paciente Especial – Paipe: resulta de
uma parceria entre o UNISAGRADO e o Hospital Estadual de Bauru, proporcionando assistência integral a pessoas com deficiência, integrando o cirurgião-dentista em uma equipe multiprofissional para a promoção da saúde bucal
do paciente. É desenvolvido nas Clínicas de Odontologia da Universidade e no
Hospital Estadual de Bauru por estudantes do curso de Odontologia.
Atividade Lúdica e de Lazer no Hospital Estadual: Formado por equipe interdisciplinar que realiza atividades para contribuir com a humanização do
atendimento prestado a pacientes hospitalizados, sejam crianças ou adultos.
Um dos métodos empregados no trabalho é o desenvolvimento de atividades
e utilização de objetos lúdicos, com os quais a criança e o adulto têm a oportunidade de transformar o ambiente, proporcionando uma melhor aceitação
da situação vivenciada no hospital. Envolve estudantes dos cursos de Terapia
Ocupacional, Enfermagem e Psicologia.

Primeiros Passos: Adolescência e Mundo do Trabalho: visa articular as relações existentes entre trabalho, identidade e adolescência, orientando adolescentes nas suas escolhas profissionais e, ainda, auxiliando-os na inserção no
mercado de trabalho. Os estudantes participantes promovem encontro e, por
meio de exercícios e dinâmicas em grupo, rodas de conversa e simulações,
abordam temas que remetem a aspectos gerais da adolescência, como descobertas, anseios, desafios, autoconhecimento, identidade, família, escolha
vocacional, mercado de trabalho, elaboração de currículos e entrevista de
emprego.

AÇ ÃO DE PÁ SCOA
Dezoito estudantes integrantes do Projeto e a Profa. Me. Vivian Maria Sandri
Andrade realizaram, no mês de abril, uma ação especial de Páscoa no Hospital
Estadual “Arnaldo Prado Curvelo” de Bauru. Os estudantes se mobilizaram para
conseguir uma fantasia de coelho da Páscoa, que foi utilizada pela estudante de
Fisioterapia, Nicole Rugeri Murdiga para percorrer todo o hospital, animando a
equipe e os pacientes das mais diversas faixas etárias, desejando uma excelente
Páscoa a todos.
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PRIMEIROS PA SSOS
Adolescentes participantes do Programa “Primeiro Emprego” da Legião Mirim
Masculina de Bauru foram recebidos no UNISAGRADO em outubro, para uma visita técnica. A visita foi realizada com o intuito de demonstrar a possibilidade de
ingresso no ensino superior e explorar a infraestrutura e as possibilidades, assim
como os diversos laboratórios.

L A ZER E INTER AÇ ÃO
Os estudantes dos cursos de Letras – Português e Inglês e Letras – Tradutor
do UNISAGRADO, realizaram, no dia 04 de outubro, atividades com os atendidos
pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bauru. A ação teve
o objetivo de promover o encontro com as pessoas que apresentam deficiência
visual ou prejuízo visual, que são o público que pode usufruir das práticas desenvolvidas no projeto e, com isso, realizaram uma avaliação da qualidade da Audiodescrição (AD). As atividades buscaram proporcionar, também, um momento de
lazer e interação para os pacientes da APAE.

Sorriso Saudável: trabalha com crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12
a 16 anos sobre temas relacionados à saúde bucal e saúde geral por meio de
atividades lúdicas, jogos e mini palestras, incluindo escovação supervisionada,
com o objetivo de comparar o índice de biofilme dentário em crianças que receberão instrução de higiene bucal semanalmente com aquelas que receberão
instrução de higiene bucal apenas 1 vez.
TraduSC: a audiodescrição (AD), prática que consiste na descrição dos componentes visuais relevantes na cena, e a legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE) são modalidades de acessibilidade que compõem com a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) a área da tradução audiovisual. Sendo consideradas
práticas que promovem a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e
surdez, respectivamente, a produtos audiovisuais, a demanda de tais práticas
vem crescendo no mercado audiovisual. Desta forma, o objetivo geral do projeto é promover a acessibilidade a produtos audiovisuais para estudantes da
Educação Especial por meio das práticas da AD e da LSE, sendo os objetivos
específicos produzir e gravar roteiros de AD e inserir LSE em produtos audiovisuais para estudantes da Educação Especial. Para tanto, o projeto é desenvolvido nas dependências do UNISAGRADO, em laboratório de informática, de
rádio e TV.
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Amigos Solidários: o presente projeto tem como objetivo proporcionar atendimento de forma gratuita aos moradores de rua da cidade de Bauru, realizados pelos alunos do Centro Universitário Sagrado Coração. Os moradores alvo
da ação são especificamente os que estão na Praça Rui Barbosa do centro de
Bauru.
No mês de junho, foram prestados atendimentos à população necessitada, com
diversas atividades preparadas para cada grupo de estudantes participantes, por meio
de ações específicas de cada curso da graduação, que foram realizadas aos sábados na
Praça Rui Barbosa, também em Bauru. Ao todo, cerca de 500 pessoas foram atendidas
direta e indiretamente, com ações, como exames de glicemia, medição de altura e
peso, orientações sobre higiene bucal e higienização das mãos, aferimento de pressão,
orientações nutricionais e hábitos alimentares.

Ambulatório de Estomatopatologia: a proposta do projeto é a criação de
um ambulatório clínico de estomatopatologia com atendimento a pacientes
com lesões bucais desde seu diagnóstico precoce até o tratamento final e
acompanhamento a longo prazo. Os objetivos que são almejados na proposta
são: a inserção do aluno de graduação numa atividade de extensão que gere
conhecimentos e experiência clínica em diagnóstico de patologias bucais e
como conduzir os casos clínicos (Ensino); a inserção social obtida através do
atendimento dos pacientes na detecção precoce de alterações malignas ou
no tratamento de qualquer afecção bucal (Inserção social) e a obtenção de
produção técnica e intelectual gerada como produto do atendimento entre
pacientes e alunos de graduação e pós-graduação (Pesquisa).

de reabilitação. Posteriormente, cada especialidade irá oportunizar, de forma
estratégica, os tratamentos propriamente ditos, incluindo a instalação dos implantes osseointegráveis e suas respectivas próteses.
Atendimento Fisioterapeutico a Indivíduos com Diabetes e Hipertensão da
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré: o Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão
Arterial Sistêmica (HAS) têm sido considerados fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio (IAM)
e acidente vascular encefálico (AVE)) e da doença renal crônica. Essas são as
principais causas de morbimortalidade mundial. Os objetivos desse projeto são
atender o indivíduo com diagnóstico de DM e/ou HAS, visando sua reabilitação
por meio de programa fisioterapêutico de condicionamento físico e exercícios
funcionais e resistidos supervisionados, além de capacitar o aluno de graduação do Curso de Fisioterapia para a atuação no tratamento de doenças crônicas
não transmissíveis como DM e HAS, bem como na prevenção de doença arterial
coronariana. Adicionalmente, esse projeto visa possibilitar o desenvolvimento
de pesquisa (iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso) sobre o
tema para os alunos do curso de Fisioterapia. As atividades práticas são realizadas na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré de Bauru-SP.
Ativa UATI: O envelhecimento é um processo singular e irreversível que afeta
todas as funções orgânicas do corpo humano. As alterações físicas que ocorrem no corpo em detrimento do processo de envelhecimento podem refletir
em dificuldades ou impossibilidade na realização das atividades diárias do
idoso, limitando sua autonomia funcional e, consequentemente, influenciando
negativamente em sua qualidade de vida. Tem como objetivo desenvolver um
programa de atividades físicas e educativas visando à manutenção da saúde
funcional e envelhecimento saudável de idosos participantes da Universidade
Aberta da Terceira Idade – UATI, bem como capacitar, acadêmica e profissionalmente, alunos de graduação para atuar na atenção multidisciplinar à saúde
funcional do idoso.

Reabilitação Oral e Implantes: no ambulatório multidisciplinar para tratamento de pacientes edêntulos, serão oferecidos tratamentos e acompanhamento clínico de pacientes submetidos à reabilitação oral empregando
implantes osseointegrados. Para tanto, serão envolvidos profissionais de diversas áreas da Odontologia, que prestarão suporte técnico para, inicialmente,
adequação das condições bucais, diagnóstico e planejamento da sequência
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Atendimentos Clínicos: a Detenção de
Conhecimento e o Serviço à Sociedade

Campanhas pela Promoção da
Vida: Atitudes que fazem a diferença

3.2

3.3

Buscando a integração de seus acadêmicos com a sociedade civil e com as
práticas do ambiente profissional, com o intuito de promover intervenção na
realidade da população de Bauru e região e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas de maneira efetiva, o UNISAGRADO realiza, anualmente, milhares de atendimentos em diferentes áreas e especialidades, feitos
por estudantes com supervisão de seus professores e orientadores, dentro e
fora do câmpus.

A Instituição realiza campanhas que visam beneficiar causas específicas,
reunindo esforços para atingir objetivos sociais. A formação proporcionada
pelo UNISAGRADO busca estimular o caráter solidário existente em cada um
de seus estudantes, conscientizando-os sobre a importância da realização de
trabalhos voluntários, promovendo reflexões que os levem a perceber que
qualquer ação feita em favor do próximo, por menor que pareça, sempre será
um passo para a transformação de uma realidade. Essas campanhas têm superado expectativas.

A Instituição faz os atendimentos por acreditar que os benefícios alcançados
possam irradiar-se na sociedade, cooperando para o bem comum, de modo
que os estudantes concluam essa etapa de suas vidas capacitados para prestar
atendimentos mais humanizados, pensando sempre no cuidado, na dedicação
e no respeito que devem ter com o próximo.
A proposta é que os estudantes estejam dispostos a exercerem suas profissões procurando transformar o contexto social no qual estão inseridos, aptos a
lidar com eventuais problemas, necessidades e desafios, deixando suas marcas
por onde passem.
É O MOMENTO EM QUE TODA A TEORIA APLICADA EM SALA DE AULA GANHA
ABSOLUTO SENTIDO

Nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Nutrição,
Enfermagem, Farmácia e Psicologia, no ano de 2019, os estudantes do UNISAGRADO realizaram:
Área

Atendimento

Odontologia

9.685

Fisioterapia

11.126

Terapia Ocupacional

1.366

Nutrição

360

Enfermagem

962

Farmácia

7.000

Psicologia

11.529

Total

42.028
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Campanha “Natal Solidário: Adote uma criança”
No final do segundo semestre de 2019, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU)
preparou uma campanha especial de final de ano, a “Natal Solidário: Adote
uma criança”. A ação consistiu na comunidade acadêmica apadrinhar uma
criança, que enviou sua cartinha com os desejos de Natal. Além dos presentes,
foram arrecadados doces e livros infantis para o dia da festa de entrega dos
presentes.
No dia 14 de dezembro, foi realizada a festa natalina na comunidade Rainha
da Paz em Bauru – SP, que contou com a presença de estudantes, professores
e funcionários, além do Papai Noel e da Mamãe Noel, que foram interpretados
pela diretora do Centro de Ciências Humanas, Prof.ª Dra. Ketilin Mayra Pedro
e pelo diretor do Centro de Ciências da Saúde, Prof. Dr. Eduardo Aguilar Arca.
Todas as 150 crianças pertencentes aos bairros carentes de Bauru (Jardim
Manchester, Jardim Tangarás, Núcleo Octavio Rasi, Parque Bauru, Parque
Santa Teresinha e Vila Aimorés) que escreveram as cartinhas de Natal com os
pedidos foram presenteadas na festa, além de receberem livros infantis, saquinhos de doces, lanche preparado pela equipe de leigos da Paróquia Maria
de Nazaré e assistirem a um teatro de marionetes organizado pela comunidade
local e à chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel.
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Obras de Solidariedade

Ações Nutricionais

Em outubro, a Pastoral promoveu o 6º Retiro Universitário, que contou com
a presença de 22 participantes, entre eles professores, coordenadores, estudantes da Instituição e de outras Instituições de Ensino Superior, que tiveram
a oportunidade de se relacionar, oferecer amparo e carinho, auxiliando na
alimentação e compartilhando experiências e depoimentos com pessoas amparadas pelos lares Santa Catarina e São Francisco da Providência de Deus, na
cidade de Jaci – SP.

Os estudantes do quarto ano do curso de Nutrição realizaram nos meses de
março e maio, apresentações de produtos alimentícios saudáveis de panificação e para clientes com alergia alimentar, desenvolvidos durante o Estágio
de Ciência dos Alimentos para a Rede Confiança de Supermercados. Para o
desenvolvimento da ação, os estagiários demonstraram o conhecimento sobre
a seleção e preparo dos alimentos, rotulagem e estratégias de marketing.
Após a apresentação completa, os representantes da rede de supermercados
realizaram a degustação e responderam a um teste de aceitabilidade, avaliando a viabilidade de mercado do produto analisado.

Campanha do Agasalho “Aquece
Bauru 2019”

O UNISAGRADO, através da Pastoral e em parceria com a Secretaria do
Bem-Estar Social (SEBES/Bauru), participou da CAMPANHA DO AGASALHO
“AQUECE BAURU 2019” e com o apoio de estudantes, professores e funcionários, arrecadou 554 peças, dentre roupas, sapatos e cobertores, durante os
meses de maio e junho.

Pão de damasco Diet: desenvolvido para atender os
clientes diabéticos

Churritos: Churros funcional desenvolvido para
atender os clientes com APLV e intolerância à lactose

Aulão “Gabarita ENEM”
A segunda edição do Aulão Gabarita ENEM, a maior aula aberta de Bauru em
preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi realizada em
outubro e contou com a arrecadação de 304 litros de leite, que foram doados
para duas instituições beneficentes: Legião da boa vontade e Projeto de Extensão Amigos Solidários da Catedral do Divino Espírito Santo de Bauru, que
atendem pessoas desabrigadas.
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O Curso de Nutrição realizou, em setembro, a oficina culinária: “Introdução
alimentar na infância com PANC (Planta Alimentícia Não Convencional)”, com
o objetivo de elaborar preparações culinárias voltadas para mães e cuidadores
de crianças da comunidade do Jardim Europa de Bauru, incentivando a introdução alimentar com PANC. A atividade foi realizada de forma expositiva e dialogada com a comunidade e os estudantes do último ano do curso levaram as
preparações já prontas junto com o livreto oferecido aos cuidadores. Ao todo,
18 pessoas participaram da oficina, entre mães e cuidadoras.

Estudantes do 3º ano do curso de Nutrição do UNISAGRADO elaboraram um
projeto com os participantes do Lar Escola Santa Luzia para cegos, do município de Bauru. O trabalho, produzido durante o segundo semestre de 2019,
contou com três atividades: entrega de um manual de boas práticas para as
auxiliares de serviços gerais, palestra sobre controle do Diabetes Mellitus e
oficina “Saboreando com os dedos” no Laboratório de Nutrição com os alunos
do lar. Ao todo, cerca de 30 pessoas participaram das atividades que tinham o
objetivo de promover a Educação Alimentar, Nutricional e a Responsabilidade
Social, conscientizar e orientar sobre o modo de armazenamento correto e
prazos de validade dos alimentos, prezando pela preservação, qualidade e
segurança alimentar e, especialmente, com os deficientes visuais, possibilitar
a inclusão social e a autonomia através de atividades teóricas e práticas.
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Vacinação

O curso de Enfermagem promoveu, em maio, a Campanha de Vacinação no
campus do UNISAGRADO contra a gripe, hepatite B, tríplice viral e tétano. Foi
destinada a professores, funcionários e estudantes da área da Saúde, de Psicologia em estágio intra-hospitalar, de Pedagogia/Artes/Letras em estágio, bem
como, os grupos indicados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, foram 1140 pessoas vacinadas contra a gripe e 160 atualizaram suas doses de vacinas contra
Hepatite B, Tríplice Viral e Tétano.

Campanha Antitabagismo
Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia realizaram, em maio,
a Campanha Antitabagismo, em comemoração ao Dia Mundial sem Tabaco,
celebrado no dia 31 do mesmo mês. Foram proporcionadas orientações sobre
o fumo, doenças associadas, testes de desempenho pulmonar, aferição de
pressão e avaliação da boca. Com a
temática “Conhecimento gera consciência e consciência gera atitude”,
a ação teve o objetivo de ressaltar
a importância de orientar a população sobre os riscos e malefícios das
substâncias presentes no cigarro.
Durante as atividades, foram realizados, aproximadamente, 61 exames
de função pulmonar, 46 exames da
boca, além das orientações e aferição da pressão que atingiram cerca
de 200 pessoas.
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Doação de livros

Fabricando uma composteira

A Atlética 9 de Maio (A9) do UNISAGRADO arrecadou cerca de 500 livros para
doação a entidades de Bauru. As arrecadações iniciaram em março de 2018 e
se estenderam durante todo o ano, com a participação de alunos do UNISAGRADO e demais doadores de Bauru e região. A campanha era movimentada
através da troca de livros por brindes da A9, como chaveiros, mochilas e associações. Em fevereiro de 2019, os livros foram doados para a Escola Estadual
Carlos Chagas de Bauru, que necessitava de uma reestruturação na biblioteca,
pois não contava com livros infantis e infanto-juvenis para atender aos alunos.

Estudantes do primeiro ano do curso de Gastronomia realizaram, em novembro, uma oficina gratuita de Compostagem e Sustentabilidade, na qual foi
explicado sobre o funcionamento e os benefícios ambientais da compostagem
e, posteriormente, realizada a montagem das composteiras – sistemas de reciclagem do lixo orgânico que estimula a decomposição da matéria em adubo
natural – promovendo a conscientização ambiental por meio de recursos naturais. A ação foi aberta ao público e contou com a presença de 17 participantes.

Educação financeira

Campanha Setembro Amarelo

O Projeto de Extensão “RP Comunica” promoveu, no dia 06 de junho, palestra sobre consumo consciente na Escola Estadual Stela Machado, em Bauru.
Cerca de 25 estudantes participaram da atividade, em que se problematizaram as práticas de consumo na atualidade, os tipos de consumo existentes, o
incentivo à educação financeira e como consumir itens de forma sustentável.

Durante o mês de setembro, o UNISAGRADO realizou diversas atividades relacionadas à prevenção ao suicídio, como distribuição de fitas amarelas e conscientização nas salas de aulas, palestras, apresentações teatrais e debates.
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3.4

Trote Solidário

No ano de 2019, a comunidade acadêmica se uniu para a maior mobilização
de volta às aulas de Bauru – SP em prol da comunidade. O “Dia C” ou Dia do
Coração foi uma ação realizada no dia 13 de abril que envolveu estudantes,
professores, funcionários, equipe diretiva e comunidade religiosa da Instituição, que se sensibilizaram na arrecadação de alimentos, itens de higiene e escolares, além de prepararem atividades de recreação e organização de oficinas
para transformar o Jardim Manchester.
As ações solidificam o compromisso social do UNISAGRADO em participar
ativamente na busca de soluções eficazes e sustentáveis para as necessidades
dos indivíduos e da sociedade, bem como encorajam os estudantes para uma
formação comprometida com o desenvolvimento humano e social, trazendo
benefícios tanto para a comunidade assistida quanto para a comunidade acadêmica. O Trote Solidário do UNISAGRADO foi finalizado com o Dia C, mas a
comunidade do bairro Jardim Manchester continua sendo assistida. Durante
o evento, foram realizadas pesquisas com os moradores, que possibilitaram
conhecer as dificuldades enfrentadas para o futuro planejamento de outros
projetos.
O “Dia C” contou também com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal
de Bauru ,que proporcionou diversão para as crianças da comunidade com os
brinquedos infláveis, além do movimento - Terço das Sete Dores de Maria, que
contribuiu com a doação de ovos da Páscoa para todas as crianças.
O “Dia C” em números
Ao todo foram doados cerca de 300 cestas básicas, 200 kits de materiais escolares, 600 kits de higiene bucal, 1.000 kits de doces, 1.000 lanches, refrigerantes e frutas, impactando direta e indiretamente mais de 400 famílias, totalizando aproximadamente 1.500 pessoas atendidas com atividades e serviços.
O Jardim Manchester
O bairro de Bauru – SP, em que residem pelo menos 900 famílias de forma
improvisada, não possui condições básicas adequadas, como esgoto, rede
de água pluvial, sarjeta, asfalto, iluminação pública em boa parte das ruas,
Unidade Básica de Saúde, creche, escola. Sendo assim, a mobilização buscou
beneficiar a população nas áreas da saúde, educação, lazer e sustentabilidade,
focando não somente no auxílio assistencialista e momentâneo, mas levando
aprendizados que puderam contribuir para a transformação social da comunidade, promovendo a integração, inclusão e que possibilitasse o exercício
posterior das atividades transmitidas nas oficinas.
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Atividades desenvolvidas pelos Cursos no Dia C
Cursos envolvidos

Descrição da atividade

Administração e Engenharia de Produção

Entrega de Cestas
Básicas.

Ciências Biológicas

Oficinas de Produção de artesanato
ecológico e Montagem
de armadilha para
captura do mosquito
da dengue.

Design, Arquitetura e Urbanismo, Publicidade e
Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Ciência
da Computação e Jogos Digitais

Oficina – Montagem
de Móveis com materiais recicláveis.

Design, Design de Moda, Arquitetura e Urbanismo,
Engenharias Mecânica, Elétrica e Civil

Oficina – Montagem
de Horta suspensa.

Educação Física, Pedagogia, Artes e Teatro

Recreação com as
crianças.

Enfermagem

Aferição da pressão
arterial

Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e
Sanitária, Engenharia Química, Arquitetura e Urbanismo, Design, Relações Internacionais e Ciências
Contábeis

Oficina – Montagem
de Brinquedos com
materiais recicláveis

Estética e Cosmética

Massagens relaxantes
(Bambuterapia)
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Farmácia e Biomedicina

Dosagem de glicemia
capilar e orientação
de descarte de medicamento

Fisioterapia

Manipulações da
coluna vertebral

Letras, Tradutor e História

Entrega dos Kits
Escolares

Líderes Jr., Atlética IX de Maio, Administração e
Engenharia de Produção

Entrega dos doces
para as crianças

Nutrição e Gastronomia

Entrega dos kits de
lanches e orientação
sobre higiene das
mãos

Odontologia

Entrega dos kits do Dr.
Dentuço e orientação sobre escovação
dental

Pastoral do UNISAGRADO

Momento de oração

Psicologia

Elaboração de currículo
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3.5

De portas abertas

Os eventos realizados pelo UNISAGRADO têm o objetivo de aprimorar as
competências dos estudantes, professores e profissionais. Através dessas
iniciativas, a instituição reafirma seu compromisso com o enriquecimento
sociocultural da comunidade de Bauru e região, priorizando as ações por compreendê-las como propostas de valorização das demandas científicas, sociais,
econômicas, artísticas e esportivas de desenvolvimento coletivo.
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Em 2019, os estudantes calouros puderam se aventurar em temas do cotidiano e em dramáticas e perigosas expedições ao redor do mundo com o repórter
Clayton Conservani, na sua palestra intitulada “Limites Extremos”, que abordou informações sobre sua carreira, erros e acertos, lutas e vitórias, instigando
o público presente.
Além de Clayton Conservani, o UNISASAGRADO já recebeu o nadador Gustavo Borges, o alpinista Waldemar Niclevicz, o jornalista Caco Barcellos, o
astronauta Marcos Pontes, o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio e o
professor Mário Persona.
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Cultura e Arte
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Alguns destaques
Aula Magna
A Aula Magna é um dos Eventos Institucionais mais aguardados por toda a
Comunidade Acadêmica do Centro Universitário Sagrado Coração e, com ela,
se faz a Abertura Oficial do Ano Acadêmico aos Calouros. O Palestrante “Surpresa” começa a ser planejado no ano anterior, sempre mantendo a discrição,
para que no dia seja surpresa para os calouros.
Integra os estudantes calouros e propõe que façam sempre uma reflexão
sobre sua escolha profissional, bem como sejam motivados a iniciar seu período de estudos universitários a partir das experiências construtivas e empreendedoras de personagens de destaque no cenário regional, nacional e
internacional.
Balanço Social 2019
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Encontro de Pais e Familiares dos Calouros – 2019
O UNISAGRADO realiza, há 28 anos, o Encontro de Pais e Familiares dos
calouros.
O objetivo é integrá-los com a Instituição, a partir de um relacionamento
contínuo com as famílias. Nas edições, os visitantes puderam conhecer toda a
equipe diretiva, professores e corpo técnico-administrativo, além da infraestrutura disponível para as atividades acadêmicas e culturais.
O evento é um momento de descontração e convivência social, sendo uma
oportunidade para que a família do calouro conheça a missão, visão e valores
da instituição qual seus filhos ingressaram e serão preparados para o mercado
de trabalho e mundo profissional. É também o momento para conhecerem a
direção, os coordenadores, professores e algumas atividades desenvolvidas,
tais como a extensão, a pastoral universitária, pesquisas e projetos culturais.
No roteiro do evento, está um café da manhã preparado pelos estudantes
do curso de gastronomia, as boas-vindas da Reitora e Equipe Diretiva e um
tour pelo Campus, para que os pais, familiares e estudantes possam conhecer
a infraestrutura do UNISAGRADO, como os laboratórios, clínicas e a biblioteca,
assim como o que cada curso oferece.
O público de 2019 foi de 500 participantes.

Feira das Profissões
O UNISAGRADO realiza, anualmente, a edição da Feira das Profissões. Neste
ano de 2019, o evento ocorreu no dia 11 de setembro, em um novo formato e
horário; desta vez, os visitantes puderam conhecer mais de perto as estruturas
do UNISAGRADO, bem como atividades e laboratórios específicos de cada área
dos cursos de Graduação oferecidos dentro da Instituição.
Os temas mais questionados pelos visitantes que estão prestes a sair do
Ensino Médio aos estudantes e professores do UNISAGRADO foram: profissão,
carreira, mercado de trabalho, vivência profissional e qual curso escolher.
Com esse cenário, o UNISAGRADO planeja, com os coordenadores, estudantes, Equipe Diretiva e Central de Eventos a facilitar aos jovens o acesso às
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explicações, vivência do curso universitário e carreiras, para, posteriormente,
fazerem sua escolha vocacional. Na feira, os visitantes podem conhecer, além
de ações e espaços que são utilizados dentro dos cursos, também diversos
temas que envolvem o ambiente acadêmico.
Na edição de 2019, tivemos o público estimado em 5.000 visitantes, representando 60 colégios e 45 municípios.

3.6

Comunicação com a Sociedade

O UNISAGRADO, por meio da Diretoria de Comunicação, promove o melhor
relacionamento, da instituição com seu público de interesse, em um diálogo de
respeito, transparência, igualdade e responsabilidade. A comunicação interna
tem o objetivo de envolver, motivar e buscar a compreensão do fato de que
todos são responsáveis pela Instituição por meio da informação. É o ponto
de partida para o alinhamento do discurso e também para que a comunicação externa tenha mais eficácia, pois as principais mensagens precisam da
legitimação do público interno. A comunicação externa busca formar opinião
pública favorável ao papel social da educação superior e à organização. Utiliza
estratégias e instrumentos de comunicação integrada que valorizam ações de
gestão da imagem e relacionamento; de assessoria de imprensa e jornalismo,
pela produção e divulgação de pautas e notícias e de marketing e publicidade
e propaganda, pelas campanhas institucionais e de gestão da marca institucional. A comunicação externa na Instituição é essencialmente voltada para a
comunidade, através da divulgação de informações de serviços de interesse
público que podem ser usufruídos dentro do campus, mas também como uma
“prestação de contas” sobre o que é pesquisado, ensinado e realizado para o
desenvolvimento educacional. Os públicos de interesse são os professores,
funcionários, fornecedores, clientes (iniciadores, influenciadores, decisores,
compradores, usuários), veículos de comunicação, órgãos reguladores e sociedade em geral (formadores de opinião). Todo o público de interesse é convidado a conhecer e a fazer parte do processo de comunicação, que expressa os
valores e a essência da marca e respeita o repertório do público.
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2019
unisagrado.edu.br

Participação em eventos e feiras:
Te pego na saída (parceria Rádio 94 FM)
SEMOP Colégio Batista
Feira de Ciências – Colégio Esquema Único
Feira de Profissões – Colégio Anglo
Feira de Profissões Colégio Criativo Mackenzie
Feira de Profissões Colégio Geração
Festa de Ciências Colégio Interação (Marília)
Feira de Profissões E. E. Moraes Pacheco
Festa da Ciência de Bauru
Hallel Bauru
03/11 - Prova ENEM (1ªFase)
10/11 - Prova ENEM (2ªFase)
15/11 - Vestibular UNESP
24/11 - Vestibular FUVEST

UNISAGRADO nas Empresas
Campanha de Matrícula da Pós-Graduação

1

Também está sendo desenvolvido o projeto UNISAGRADO nas empresas,
com 117 empresas parceiras.

UNISAGRADO nas Escolas
Dentro das ações de comunicação com a sociedade, a instituição implantou
o projeto UNISAGRADO nas Escolas, que consiste em visitas às escolas públicas e privadas da região de Bauru com o objetivo de apresentar, em palestra e
bate-papo, o ambiente universitário aos estudantes de ensino médio. Também
é um momento para tirar dúvidas dos alunos e levar contribuição com experiência sobre a importante fase de vida que estão vivendo, prestes a prestarem
vestibular e escolherem a profissão.
Balanço Social 2019
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COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL

Balanço Social 2019

Balanço Social 2019

4.1

Atitudes Sustentáveis

Preocupar-se com o meio ambiente é uma questão comumente debatida,
pois vivencia-se uma sociedade que não está pensando no futuro mundial e
que também está vivendo as consequências negativas de seus atos, como a
crise hídrica, desastres naturais e poluição.
O cuidado é composto por atitudes simples e que fazem a diferença na vida
de muitas pessoas. Apagar sempre as luzes em locais que não estamos utilizando, fechar as torneiras ao escovar os dentes, separar o lixo reciclável do
orgânico, pensar em ações sociais e ambientais que possam mudar realidades
são algumas das atividades que podem partir de cada indivíduo, que, somadas,
são de grande impacto mundial.

Matrículas

A Graduação e o Compromisso
com o Meio Ambiente
Transmitir ao jovem que é preciso ter o cuidado necessário com o meio
ambiente é um dos principais objetivos da Instituição, que oferece três cursos de Graduação – Engenharia Ambiental e Sanitária, Ciências Biológicas e
Engenharia Agronômica – que trabalham com os estudantes atitudes mais
sustentáveis e que geram resultados e impactos positivos na sociedade. Tais
estudantes são os responsáveis por, junto aos docentes, desenvolver pesquisas socioambientais nas áreas de meio ambiente, recursos naturais, educação
ambiental, destino correto dos resíduos urbanos, dentre outras atividades.
Sobretudo, todos os cursos são incentivados a cuidar do meio ambiente.
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Agenda 2030 e desenvolvimento sustentável
Nos dias 03 e 04 de outubro, o curso de Relações Internacionais do UNISAGRADO
promoveu o 7º International Relations Week, com apresentações de trabalhos, palestras, mesa-redonda, visita técnica e cine-fórum. O evento abordou os diversos temas
relativos à Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável.
A organizadora do evento e coordenadora do curso de Relações Internacionais Profa. Ma. Karina Stange Calandrin ressalta que a Jornada desse ano, teve uma participação ativa dos estudantes, visto que a temática debatida envolve o comprometimento
de toda a população, uma vez que representa um compromisso dos países membros
da Organização das Nações Unidas (ONU) e
envolve atores nacionais, como a sociedade
civil, ou seja, nós temos um papel ativo no
alcance dos objetivos.

Em outubro, o Centro de Exatas e Sociais Aplicadas do UNISAGRADO realizou a
primeira edição do Hack@ Day, evento com o propósito de integrar e compartilhar
ideias e conhecimento de diferentes áreas, trazendo como tema principal a Agência
de 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU (ODS). Os cursos
de Publicidade e Propaganda, Design, Relações Internacionais, Jogos Digitais e Ciência da Computação ficaram responsáveis
pela organização e contaram com o apoio
do Centro de Informação das Nações Unidas
para o Brasil (UNIC Rio) desenvolvendo projetos com o objetivo de criar soluções que
promovessem o desenvolvimento sustentável ativo no alcance dos objetivos.

120

Balanço Social 2019

Trabalhos de Conclusão de Curso

urbano

Trabalhos em Sala de Aula

urbano

Trabalhos de Iniciação Científica

urbano
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Eventos a Favor do Meio Ambiente
Além de proporcionar atividades dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, a Instituição também oferece oportunidades para a comunidade
universitária e o público externo participarem de eventos que estimulem o
cuidado com o meio ambiente e a preservação ambiental.
No ano de 2019, foram realizados 12 eventos:
IX Encontro de Extensão;
Torneio de Debates 2019;
VII International Relations Week (Relações Internacionais);
XXVI Fórum de Iniciação Científica – PIBIC; VII Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI; VI Fórum de Iniciação Científica do
Ensino Médio - PIBIC-EM;
VI Jornada de Arquitetura e Urbanismo;
II Seminário PIBID e da Residência Pedagógica;
1ª Edição do Hacka Day trouxe a Agenda de 2030 como tema central;
6ª Jornada de Arquitetura e Urbanismo;
12ª Jornada de Administração;
3ª Jornada de Ciências Contábeis;
I Mostra de Empreendedorismo e Inovação;
1ª Jornada das Engenharias.

Outras Atividades
Os cursos também têm contato com atividades e informações em prol do
meio ambiente por meio de atividades propostas dentro e fora da sala de
aula. São palestras, aulas, trabalhos e visitas técnicas que permitem expandir
o conhecimento dos estudantes e prepará-los ainda mais como defensores da
causa ambiental, preservando e melhorando o que já existe.
No ano de 2019, foram 46 atividades que se encaixaram na temática “Meio
Ambiente e Recursos Naturais”:
Reunião Inaugural com alunos Extensionistas 2019;
Segunda Reunião com Alunos Extensionistas;
Visita Técnica à Fazenda Real;
Visita Técnica Volvo;
Visita Técnica ao Jardim Europa De Bauru;
Visita Técnica ao Jardim Marília;
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Visita Técnica ao Viveiro Angico;
Visita Técnica - “Trilha Eco-Histórica”;
Visita Técnica ao Museu Do Café;
Viagem Cientifico-Cultural para a Cidade de São Paulo;
Visita Técnica à FCE Cosmetique e FCE Pharma;
Visita Técnica à Pedreira Raduan (disciplina de Recuperação de Áreas Degradadas);
Visita Técnica - Concreteira Baurumix;
Visita Técnica - Conjunto da Praça Portugal;
Visita Feira do Empreendedor Sebrae – 2019;
Visita Técnica - Fazenda Lajeado e Centro Histórico de Botucatu;
Visita Técnica Indústria Farmacêutica EUROFARMA;
Visita Técnica Residencial THROPOS - Construtora Franzolin;
Visita Técnica na empresa FRISOKAR Equipamentos Plásticos S.A;
Oficina de Compostagem e Sustentabilidade (Gastronomia);
Oficina culinária (PANCs) na Comunidade Jardim Europa em Bauru/SP;
Palestra sobre Introdução alimentar PANCs na Unidade Básica de Saúde de
Bauru;
Palestra e Oficina sobre aproveitamento integral de alimentos PANCs na
cozinha Comunitária de Bauru/SP;
Viagem Científico-Cultural para São Paulo;
Visita Técnica ao aterro Sanitário “Estre Ambiental” de Piratininga – SP
(Engenharia Ambiental e Sanitária, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia
Química);
Participação de Docente em Oficina sobre extinção e conservação em Santa
Catarina;
Atividade sobre Problemas e Soluções para o Meio Ambiente nas plataformas digitais;
Apresentação à Secretaria do Meio Ambiente de Bauru sobre a Revitalização
do Horto Florestal pelo projeto “Flora Urbana”;
Participação na Festa da Ciência da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Bauru;
Atividades, sobre criação de conteúdos em Plataformas Digitais com o tema
moda sustentável;
Atividade sobre educação e capacitação para comemorar o Dia da Árvore;
Bate papo sobre consumo consciente com os alunos da Escola Stela Machado de Bauru/SP;
Palestra “A comunicação da indústria farmacêutica e seus impactos na saúde
pública”;
Comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Nacional da Reciclagem;
Palestra sobre consumo consciente e descarte correto de resíduos sólidos no
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Colégio COC de Bauru;
Atividade sobre produção de vídeo com o tema “Sustentabilidade”;
Mesa-redonda sobre a Campanha da Fraternidade (CF) 2019 com o tema
“Fraternidade e Políticas Públicas”;
Palestra “Bicos Hidráulicos e Deriva em Pulverizações de Produtos Fitossanitários” (Engenharia Agronômica);
Palestra O Futuro é Humano (Administração e Ciências Contábeis);
Palestra Projetos Municipais - Secretaria da Administração – Bauru (Administração);
Palestra Arquitetura Industrializada: Construção Modular e o Steel Frame
(Arquitetura e Urbanismo);
Palestra Planejando o Futuro: Mobilidade Urbana (Arquitetura e Urbanismo);
Palestra sobre Consumo Consciente para a UATI (Projeto “RP Comunica” e
“Lição dos Grandes Mestres”);
Exposição sobre a conscientização e uso racional da água em seu ciclo no
período de estiagem;
Atividade de maquetes sobre saneamento básico (ETE, ETA e Drenagem
Urbana);
Atividade fotográfica sobre a questão ambiental.

Pedreira Raduan
Em setembro, os estudantes da disciplina de Recuperação de Áreas Degradadas,
ministrada pelo Prof. Me. Edvaldo José Scoton, realizaram uma visita técnica à Pedreira
Raduan, mineradora que extrai basalto, usado na pavimentação de estradas, localizada no município de Reginópolis – SP. A atividade teve como objetivo analisar a degradação ambiental que ocorre em uma área de mineração e suas possíveis recuperações.
Durante a visita, os estudantes puderam observar de perto os conceitos já aprendidos na sala de aula, conseguindo assimilar mais facilmente o conhecimento e
buscando soluções para os problemas apresentados de maneira eficaz, resultando na
produção de um relatório que foi entregue ao professor.

Aterro Sanitário “Estre Ambiental”
No dia 26 de novembro, a disciplina de Recuperação de Áreas Degradadas do UNISAGRADO promoveu uma visita técnica ao Aterro Sanitário “Estre Ambiental”, localizado
na cidade de Piratininga – SP. A atividade teve como objetivo levar os estudantes dos
cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Arquitetura e Urbanismo e Engenharia
Química a conhecer o funcionamento e a estrutura de um aterro sanitário, desde a
captação de chorume e metano até o monitoramento do aterro, ampliação de células
e compactação. O objetivo da visita foi observar in loco os conteúdos vistos em sala de
aula, o que sempre enriquece e amplia a aquisição do conhecimento.
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Plano de Gestão Logística
Sustentável
Trata-se de um plano sistematizado de ações que concentra iniciativas para
o controle e monitoramento do consumo de energia elétrica para o uso racional da água, para a coleta seletiva de lixo, resíduos dos serviços de saúde e
utilização da tecnologia da informação para incentivar práticas de consumo
que minimizem o desperdício. É uma ferramenta de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas que permitirá ao UNISAGRADO estabelecer
práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos, fazendo deste o compromisso da Instituição com o meio ambiente.

,

Instituição
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Pátio de Compostagem

pelo meio

Instituição o título

Inaugurado em 2017, o pátio de compostagem atende, além dos projetos e
atividades de pesquisa, uma demanda emergente da sociedade: a problemática dos resíduos orgânicos que são depositados em aterros sanitários, prejudicando o meio ambiente.
No pátio, são depositados os resíduos gerados no campus e na Fazenda
Experimental do UNISAGRADO para separação e armazenamento, compostagem e, após esses processos, seu aproveitamento como adubo em pesquisas
e projetos de extensão, tais como: produção de cogumelos, mudas e plantas,
adubo orgânico e jardinagem. Trata-se de mais um passo da Instituição rumo
à sustentabilidade, além da sensibilização de professores, funcionários e estudantes para o descarte correto dos resíduos orgânicos e sua reutilização para
as novas finalidades.

REGER – Redução da Geração de
Resíduos
Dando continuidade ao projeto que visa implementar o tema sustentabilidade no Campus, neste ano, o Projeto Reger gerenciou os resíduos gerados
por 60 setores e promoveu ações educativas para a correta destinação dos
mesmos.
Ações Educativas:
Impressão com fonte econômica em todos os setores da Instituição;
Retirada dos canudos (para uso) nos refeitórios;
Ações de conscientização na educação para o descarte correto de resíduos
voltadas para alunos, professores e funcionários;
Vídeos informativos sobre a correta separação;
Cartilha Educativa (www.unisagrado.edu.br/2008/uploads/institucional/
diculgacao/Cartilha_REGER.pdf).

Gestão do Projeto
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4.2

Infraestrutura

A Instiuição ampliou, consideravelmente, no ano de 2019, seus recursos de
infraestrutura. Construída sob a forma de blocos, o UNISAGRADO dispõe de
espaço físico adequado para o desenvolvimento de suas inúmeras atividades
e acomodação satisfatória para seus estudantes, professores e funcionários.
O campus conta com iluminação, limpeza, acústica, ventilação e segurança
apropriadas às suas necessidades.

• 113 laboratórios para atividades práticas dos cursos com capacidade para
3.008 pessoas;
• 102 salas de aula com capacidade para 6.076 pessoas;
• 9 clínicas: 1 de Fisioterapia, 5 de Odontologia, 1 Psicologia, 1 de Terapia
Ocupacional e 1 de Educação para Saúde, com 7.403,53 m²;

Laboratório de Farmacologia

Clínica de Fisioterapia

Bloco J

A área total do terreno equivale a 115.297,05 m²;
• 72.265,36 m² correspondem à área total construída;
• 49.002,90 m² contemplam as áreas úteis para atividades de ensino, pesquisa e extensão;
• 3 anfiteatros com capacidade para 516 pessoas;
• 4 auditórios com capacidade para 1.086 pessoas;

• 1 restaurante/lanchonete universitária com 1.364,36 m² e capacidade para
428 pessoas e 2 lanchonetes;
• 1 quadra poliesportiva coberta com 1.614,80 m²;
• O UNISAGRADO conta, ainda, com sua fazenda experimental, que possui
60 hectares e está localizada entre os municípios de Bauru e Agudos. É utilizada para realização de atividades de vários cursos e proporciona ao estudante a
oportunidade de vivenciar a realidade de uma propriedade produtiva.

Auditório João Paulo II
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Quadra Poliesportiva

Fazenda Experimental

Recursos de tecnologia
O Grupo de Tecnologia do UNISAGRADO fornece a infraestrutura necessária
aos serviços de tecnologia de informação e comunicação de dados necessários
para o desempenho das atividades acadêmicas e administrativas da Instituição.
São 16 laboratórios de computação equipados com 490 computadores, 12
lousas digitais interativas distribuídas em salas de aula e dois laboratórios
móveis equipados com 48 notebooks. O parque tecnológico conta, ainda, com
143 salas de aula equipadas com computadores e equipamentos multimídia e
10 salas de aula equipadas com lousas digitais interativas.
Foi criada a carteirinha digital, permitindo aos estudantes acesso on-line
de modo a dispensar, a confecção de carteirinha física. Correlacionada a essa
ação, foi realizada, também, a elaboração de um sistema de empréstimo de
livros através do meio digital, permitindo que os estudantes retirem os livros
sem a apresentação da carteirinha física.
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Expansão e Melhoria de
Infraestrutura Física, Tecnológica e
Comunicação
Foi realizada a remodelação dos laboratórios de informática F004, F006,
F008 e da sala de coordenação, com a atualização de mais de 136 computadores positivo Intel Core i5 16 GB de memória, 1 TB HD, instalação e disponibilização de rede wireless com acesso à internet de alta velocidade através de
acesso seguro com login e senha, assim eliminando a necessidade de utilização
de rede cabeada.

134

Balanço Social 2019

Plataforma Multidisciplinar 3D
O UNISAGRADO, com o intuito de proporcionar tecnologia e estrutura totalmente modernizada aos estudantes da área da saúde, adquiriu, no ano de 2019,
um novo equipamento para o Laboratório de Anatomia: a Plataforma Multidisciplinar 3D, que permite estudar a anatomia humana, imagens de tomografias
e ressonâncias magnéticas em 3D.
O aparelho possui ferramentas de conversão de imagens de tomografias
e ressonâncias magnéticas em 3D, atlas anatômicos com mais de 6.500 estruturas identificadas e interativas, atlas fisiológico, visualizador de lâminas
histológicas, acesso e interação com microscópios digitais, compartilhamento
do vídeo com múltiplas telas, conexão com servidores de qualquer Hospital ou
Clínica e conexão com os óculos 3D de realidade virtual. Essas propriedades
possibilitam a utilização do produto por disciplinas dos cursos da saúde, como:
Anatomia de Superfície, Anatomia de Cabeça e Pescoço, Anatomia Dental,
Cinesiologia, Imaginologia, Diagnóstico por Imagem, Biofísica e Fisiologia,
Embriologia e Histologia, dentre outras.

possam ameaçar a vida acadêmica do estudante.
Para a Instituição, tão importante quanto a acessibilidade arquitetônica é a
acessibilidade atitudinal, que é diferente daquela associada a questões físicas,
pois relaciona-se diretamente com o ato de tornar o ambiente universitário
livre de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, fazendo com
que o estudante sinta-se acolhido em todas as situações.
Pensando nisso, no ano de 2019 foram instalados novos corrimãos nas rampas e escadas, guarda-corpo (proteção de meia altura que resguarda as laterais
de escadas e rampas), piso tátil (faixas em alto-relevo fixadas no chão para
fornecer auxílio na locomoção de deficientes visuais), construção de rampa
acessível na lateral do Anfiteatro E001 e elevador para deficientes físicos acessarem com autonomia, conforto e segurança os setores do 2º piso do Bloco A.

Corrimão

Piso tátil

Plataforma multidisciplinar 3D

Acessibilidade
O UNISAGRADO oferece às pessoas com deficiência condições e possibilidades para utilização de suas instalações, prezando por sua segurança e autonomia, proporcionando a cada um a maior independência possível. A Instituição
acredita e faz parte de seu compromisso social assegurar o direito de ir e vir
das pessoas, rompendo quaisquer barreiras – físicas ou psicossociais – que
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água uma vez que, o ato de encostar a garrafa ativa o sensor que libera a água
e interrompe a sua passagem no mesmo instante em que a garrafa é retirada.
Ainda estão disponíveis em estoque 7 exemplares, que serão instalados no
decorrer do ano de 2020.

Iluminação
Elevador Bloco A

A fim de contribuir com a segurança no campus, foi ampliada a instalação de
novos postes com iluminação de LED, que além de proporcionar maior luminosidade do que as lâmpadas convencionais, reduzem o consumo de energia,
colaborando para a preservação do meio ambiente. Nas áreas internas, como
sala de aulas, e externas, como setores de vivência, que ainda possuíam as
lâmpadas convencionais, elas foram substituídas pelas de LED.

Destacam-se, no ano de 2019, as
seguintes melhorias realizadas no
campus:
Iluminação Externa

Iluminação Interna

Bebedouros
Foram adquiridas no final do ano de
2019, 23 unidades dos Bebedouros “Retrofit Smart H20”, que estão sendo instalados em pontos estratégicos do campus,
em substituição e como complemento aos
bebedouros habituais. A iniciativa se deu
pelo funcionamento ecologicamente correto do equipamento, que possibilita duas
diferentes formas de beber água: através
de um jato direto para a boca e de um sensor inteligente para encher squeezes. Esse
segundo modo, mais prático do que nos
bebedouros convencionais, além de estimular o uso de garrafas retornáveis, elimina riscos de contaminação e desperdício de
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Coberturas
No ano de 2019, foi efetivada a cobertura dos Blocos F e G, além da disposição de uma cobertura na lateral
entre os blocos J e K.

Bebedouros Inteligentes
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Centro de Ciências da Saúde
O local que acomoda os coordenadores dos cursos de Ciências da Saúde
passou por um reforma total no ano de 2019. Com novos móveis, iluminação,
refrigeração, disposição do espaço comunitário e de reuniões, os docentes
podem realizar suas atividades em um ambiente moderno e que atende as
necessidades para efetivação das ações diárias.

Espaço comum

Quadra Poliesportiva Irmã Elvira
Milani
No ano de 2019, foram realizadas melhorias e manutenção na quadra localizada no Bloco L do campus, como pintura com tinta epóxi, levantamento de
mureta ao redor da quadra, troca do alambrado, instalação de tela e do portão,
pintura nos muros e do chão ao redor da quadra.

Sala de Reuniões

Sanitários

Área verde do campus

Os sanitários alocados no Bloco C e na Biblioteca “Cor Jesu” foram revitalizados, incluindo a troca dos acabamentos como torneira, pias, vasos sanitários,
pisos, azulejos, e a adequação de toda a parte hidráulica e elétrica, além da
pintura.

Pensando no acolhimento da comunidade acadêmica e na arborização do
campus, o UNISAGRADO investe continuamente na manutenção de áreas verdes, com gramas, flores, plantas e árvores, que além de proporcionar um visual
bonito aos espaços, contribui para o bem-estar dos frequentadores do campus.
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4.3

BIBLIOTECA CENTRAL “COR JESU”

A Biblioteca Central “Cor Jesu” destaca-se por ser um dos maiores e mais
completos acervos da região. Fundada em 1953, é um órgão suplementar,
destinado a atender a comunidade universitária. Tem como principal objetivo
suplementar, a nível informacional e educacional, as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
A Biblioteca está localizada no campus universitário, alas A e B, pavimentos
térreo e superior, com 3.363,25 m², permitindo fácil acesso aos seus usuários.
Seu acervo atual contém 103.679 títulos e 206.499 exemplares, incluindo os
diversos tipos de materiais, tais como: livros, periódicos, trabalhos científicos
e materiais audiovisuais.
A área destinada à leitura oferece acomodação para 350 pessoas no pavimento superior e 50 pessoas no pavimento inferior.
Dentre os serviços disponíveis aos usuários, destacam-se:
a)
acervo de material especializado para alunos com necessidades especiais (obras em braille, livros-falados, etc.);
b)
acesso ao Portal de Periódicos da Capes;
c)
auxílio no preenchimento do currículo Lattes para discentes;
d)
biblioteca digital de teses e dissertações;
e)
comutação bibliográfica;
f)
consulta ao acervo e renovação on-line;
g)
disseminação seletiva da informação;
h)
ficha catalográfica para os trabalhos científicos;
i)
empréstimo domiciliar;
j)
divulgação das aquisições recentes;
k)
empréstimo entre bibliotecas;
l)
orientação para normalização;
m)
pesquisa bibliográfica;
n)
solicitação de ISSN e ISBN;
o)
treinamentos (ferramentas do Word, gerenciadores de referências,
Portal de Periódicos da Capes);
p)
acesso à internet;
q)
repositório institucional.

Constante adequação do acervo
bibliográfico às necessidades
dos cursos

326

A biblioteca em números

Um dos principais serviços da Biblioteca Cor Jesu é o empréstimo de livros,
trabalhos científicos e materiais audiovisuais oferecidos para docentes, discentes, funcionários da instituição e demais categorias cadastradas na Biblioteca.
Em 2019, foram 37.946 empréstimos, renovações e consultas totais.
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O que tem no NUPHIS?

Escambo literário
A Biblioteca “Cor Jesu” promoveu, no ano de 2019, o escambo literário, ação que consistia na troca de livros entre a comunidade e tinha o objetivo principal de estimular
a leitura e facilitar o acesso a novos títulos. Os primeiros livros disponibilizados para
troca possuíam temáticas variadas, como acadêmicos, religiosos, autoajuda, guia de
viagens, literatura clássica e romances. Alguns faziam parte do acervo da biblioteca
e outros foram doados pela Livraria Veritas. Para participar do escambo não havia
nenhuma taxa, porém era obrigatório repor com outro livro após a retirada de um
exemplar exposto.

Arquivos Públicos

Arquivos Privados Físicos

Confira a entrevista concedida pela Bibliotecária Chefe, Laudeceia Almeida de Melo
Machado, para a Record TV – Paulista: https://www.youtube.com/watch?v=SZqMfHSXpbc

NUPHIS: Preservação do Patrimônio
Histórico

4.4

O Núcleo de Pesquisa e História do UNISAGRADO (NUPHIS), criado em 1983,
reúne documentos oficiais de arquivos públicos, privados e jurídicos, coleções,
imagens tridimensionais que auxiliam na preservação do patrimônio histórico
da região e coleções relevantes para o desenvolvimento de projetos de pesquisas da Instituição e de outras instituições de ensino.
Está aberto a universitários, pós-graduandos, alunos de ensino médio e
fundamental e comunidade em geral que necessitem elaborar pesquisas em
nível histórico cultural-regional, de segunda, quarta e sexta-feira, no período
da manhã.

Arquivos Institucionais
do UNISAGRADO

Arquivos de Imagens

Sala de Pesquisas
Setor de Tridimensionais
Peças Variadas
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COMPROMISSO COM O CARISMA

Balanço Social 2019
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A Pastoral que Ensina
Solidariedade

5.1

A Pastoral do UNISAGRADO (PdU)
A Pastoral tem como objetivo evangelizar a comunidade acadêmica pelo
anúncio de Jesus Cristo e do Reino de Deus, por meio da busca contínua da
verdade e da promoção do diálogo entre Fé e Razão e espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus segundo o carisma de Madre Clélia Merloni. Assim,
deseja que seus integrantes sejam disseminadores da Boa Notícia e construam
uma civilização de amor, paz, fraternidade no ambiente em que vivem e nas
relações cotidianas.
Partindo desse princípio, a PdU busca, constantemente, movimentar a comunidade universitária por meio de ações que envolvam estudantes, professores
e funcionários.
Todos em prol de um bem comum: ajudar o próximo!

Jovens receberam os Sacramentos

No mês de dezembro, estudantes do UNISAGRADO e da comunidade receberam os Sacramentos da Iniciação Cristã: Batismo, Penitência, Eucaristia
e Crisma por intermédio da Pastoral do UNISAGRADO (PdU). A cerimônia da
Eucaristia e Crisma foi realizada pela imposição das mãos do Bispo Diocesano,
Dom Frei Rubens Sevilha na Catedral do Divino Espirito Santo, em Bauru e
contou com a presença de amigos e familiares das catequizandas.
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Jennifer Garrido Gomes, do curso de Psicologia, recebeu o Sacramento do
Batismo na cidade de Bauru e Ana Beatriz Bezerra, do curso de Arquitetura e
Urbanismo, foi batizada na cidade de Jaú. Durante a semana todas receberam
o Sacramento da Penitência. Posteriormente, no dia 14 de dezembro, as estudantes citadas acima receberam também a Eucaristia e Crisma, assim como
a estudante do curso de Fisioterapia Isabela Lara Contiero. Maria Carolina
Gonçalves da Silva, do curso de Terapia Ocupacional, recebeu o Sacramento
da Crisma; Larissa Yone de Souza, da comunidade, recebeu os Sacramentos da
Penitência, Eucaristia e Crisma e Leticia Cristine de Souza, também da comunidade, recebeu o Sacramento da Crisma.

Hallel Bauru
O UNISAGRADO participou do Hallel Bauru “Uma nova batida no coração de
Bauru”, o maior festival de música católica da América Latina. Em sua 3ª edição
na cidade, o evento contou com 17 apresentações musicais, além de parque
de diversões, campeonatos de Skate e grafite, atividades com animais, Missa
Campal e outras ações oferecidas pelos expositores. O UNISAGRADO contou
com um stand com palestras da Pastoral (PdU), cabine fotográfica, sorteio de
brindes, massagem relaxante, aferição de pressão arterial e orientações para
os cursos e Vestibular de 2020.

Na ocasião, milhares de pessoas passaram pelo stand do UNISAGRADO e
participaram das diversas atividades oferecidas. A Pastoral contou com 08
palestras: “Vós sois o sal da Terra e luz do Mundo”, ministrada pelo estudante
de Jornalismo Felipe Souza; “Acaso não sabeis?”, “Os jovens são como laranjas
(Castidade)” e “Segura firme! Aguenta o tranco! Deus não erra!”, com o coordenador do curso de Engenharia de Produção, Prof. Me. Thiago Pignatti de
Freitas; “Sacred Youth” e “Influenciadores de Cristo”, com Diego Silva da PdU;
“E todos ficaram cheios do Espírito Santo” com o estudante de Engenharia
Civil, Gustavo Wolf e “Não Vos conformeis com este mundo”, com o estudante
de História Miguel Brandão.
Os participantes puderam também tirar fotos e fazer gifs (Graphics Inter-
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change Format), formato de imagem que pode compactar várias cenas e exibir
movimentos, para concorrer a sorteio de brindes, dentre eles boné, viseira,
copo, caneta, bolsa e squeeze – garrafa. Além disso, tiraram dúvidas sobre
os cursos de Graduação, Pós-Graduação, Vestibular e mais informações sobre
a Instituição. Os cursos de Fisioterapia, Estética e Cosmética e Enfermagem
também, estavam presentes com massagens relaxantes e aferição da Pressão
Arterial.

Natal Solidário

Campanha do Agasalho
Nos meses de maio e junho, a Pastoral do UNSIGRADO (PdU), movimentou o
campus para a Campanha do Agasalho 2019, por meio da ação “Aquece Bauru”.
Com o apoio dos colaboradores e estudantes, as arrecadações totalizaram 554
peças entre roupas, sapatos e cobertores. As peças arrecadadas foram doadas
para a Secretaria do Bem Estar Social de Bauru (SEBES).

PdU em Ação
Missas
Durante a semana, de segunda à sexta-feira, é celebrada a Santa Missa
no campus. Estudantes, funcionários, professores e toda a comunidade são
convidados a participar. As missas são realizadas às segundas, terças, quintas
e sextas-feiras às 07h na Capela do bloco F e às quartas-feiras, às 18h, no
Anfiteatro E-002.

No dia 14 dezembro, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU), juntamente com
funcionários e estudantes, realizou a festa natalina da campanha “Natal Solidário”. O evento consistiu na entrega dos presentes e kits de doces para as
150 crianças das comunidades: Jardim Tangarás - Rainha da Paz, Manchester
- Nossa Senhora do Carmo , Parque Bauru - Maria de Nazaré, Oct. Rasi - São
Francisco de Assis, Aimorés - São José, Santa Terezinha – Santa Terezinha do
menino Jesus. A entrega foi a última etapa da campanha que contou com o
apadrinhamento das crianças, doação dos presentes, doação de doces e montagem das sacolinhas de doces.
Na comunidade Rainha da Paz, local da festa, uma equipe de leigos da Paróquia Maria de Nazaré preparou o lanche – cachorro quente, pipoca e algodão
doce-e recepcionou as crianças e suas famílias. No início da festividade, o
Diácono Permanente da Paróquia Maria de Nazaré Paulo Roberto Oliveira Lourenço concedeu a bênção aos presentes e, na sequência, foi apresentado um
teatro de marionetes contando a história do Natal.
A comunidade acadêmica participou de todo o processo para a realização da
Festa Natalina doando, além de presentes, seu tempo, amor e carinho para as
crianças.
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Entronização do Sagrado Coração
de Jesus
Com o objetivo de difundir a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus
na Comunidade Universitária através da experiência da Consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus, a PdU promoveu, durante o ano de 2019,
uma ação com os docentes e corpo técnico-administrativo. A ação contou com
encontros dentro da Instituição, missas, benção dos quadros e visita aos lares
para entronização do Sagrado Coração de Jesus.
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Recepção aos estudantes
E Todo ano, a PdU oferece o suporte necessário para estudantes veteranos e
calouros do UNISAGRADO com a tradicional boas-vindas. Na ocasião, membros
da pastoral percorrem o campus para desejar um excelente ano letivo. No primeiro semestre do ano, foram preparados momentos de religiosidade, acolhida com a Pastoral do UNISAGRADO (PdU), com o movimento Treinamento de
Liderança Cristã (TLC) e o Grupo de Oração Universitário (GOU), Missa e, ainda,
apresentação da Bateria da Atlética.
Já no segundo semestre de 2019 dentre as atividades, foram realizados
encontros com o Grupo de Oração Universitário (GOU) e o Treinamento de
Liderança Cristã (TLC), apresentação da Bateria Primateria, Missa de abertura
e show com a banda Aurora Summer.

Retiro Universitário
Durante o ano de 2019 foram realizados os Retiros Universitários pela Pastoral do UNISAGRADO. Os mesmos ocorreram em diferentes locais, abordando
diversos temas como eixo central. Abertos para a comunidade acadêmica,
contaram com alunos, professores, funcionários e convidados. O objetivo foi
proporcionar momentos de reflexão das experiências, escolhas, atitudes e
ações individuais realizadas, bem como suas consequências para o futuro.

Encontros Universitários
Ao longo do ano de 2019, foram realizados os
Encontros Universitários, com música, integrações,
palestras e atividades dinâmicas. As atividades são
voltadas aos estudantes, com o objetivo de trazer
momentos de reflexões e autoconhecimento, levando em consideração a integração dos alunos e
possibilitando otimizar as experiências no ambiente
acadêmico e também na vida pessoal.
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Terço luminoso

Celebração Pascal

Em maio a Pastoral do UNISAGRADO (PdU) realizou o terço luminoso e a
coroação de Nossa Senhora, contando com a participação de colaboradores.
O momento proporcionou emoção, partilha e devoção dos presentes. Os participantes foram divididos em dois grupos, pela manhã e tarde, e no início da
celebração foram convidados a depositar sua intenção com uma pétala de rosa
aos pés de Nossa Senhora. Dando continuidade, o terço foi rezado e, a cada
oração, uma vela disposta no chão era acesa, com pausas para cantos e reflexões. Ao final, a imagem de Nossa Senhora recebeu o terço, o manto e a coroa
como um gesto de carinho, amor e devoção.

Em preparação à chegada da Páscoa, o UNISAGRADO realizou a Celebração
Pascal de 2019. Nos dias 16 e 17 de abril, os colaboradores se reuniram para
momentos de piedade, reflexão, gratidão e amor. Conduzida pela equipe da
Pastoral do UNISAGRADO (PdU), a celebração proporcionou aos presentes
vivências para aprofundar os mistérios da fé, celebradas ao longo da Semana
Santa, culminando com a Páscoa.

Sagrado Coração

Semana das mães
Entre os dias 07 e 10 de maio, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU) realizou
a semana comemorativa para o Dia das Mães. Para celebrar a maternidade e
compartilhar diferentes perspectivas de vida, as atividades foram preparadas
para professoras, colaboradoras, alunas mães dos cursos de graduação, pós-graduação, UATI e mães da comunidade universitária.
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A Pastoral do UNISAGRADO (PdU)
abriu um espaço de oração especial,
dedicado ao mês do Sagrado Coração de Jesus, celebrado em junho. O
espaço, localizado embaixo da rampa de acesso dos blocos CDE, ficou
aberto ao público, propondo um ambiente para orações, paz e reflexões.
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Lições dos Grandes Mestres

Mesa-Redonda

Em junho, a UATI recebeu a Pastoral do UNISAGRADO (PdU) com um encontro para ressaltar os valores da amizade e a importância da fé.
Em comemoração ao mês do Sagrado Coração de Jesus, cerca de 40 estudantes da UATI vivenciaram partilhas em grupo, atividades dinâmicas e músicas.

A Pastoral do UNISAGRADO (PdU), em parceria com a disciplina de Ética e
Cultura Religiosa, realizou, no dia 29 de agosto, a mesa-redonda “Felicidade:
ainda é possível?”. Com a participação de estudantes, professores e público
externo, foram debatidas as possibilidades, complexidades e desafios que
o ser humano encontra nas decisões ao longo da vida, tendo como objetivo
sensibilizar, animar e impulsionar os presentes na busca dos ideais. Para a
abertura do evento, o grupo de dança Ministério Jovem “as Marias”, da Paroquia São Benedito de Bauru, apresentou uma expressão corporal da música
“Eu vou gritar” da cantora Ana Gabriela. Na sequência, dois participantes do
grupo deram testemunhos, destacando a importância de buscar a felicidade
nas pequenas coisas da vida e propuseram abraços entre os presentes. No
debate, participaram: o consultor e professor Paulo Vinicius Ferreira, líder da
célula da comunidade católica Colo de Deus de Bauru; Pe. Adinam Ronieri da
Silva, chanceler da Diocese de Bauru e assessor do Treinamento de Liderança
Cristã – TLC e Ir. Ana Gabriela de Oliveira, gestora pedagógica do Colégio São
Francisco de Assis, em Bauru.

Encontro de Vida
No dia 1º de julho, o UNISAGRADO realizou a segunda edição do “Encontro
de Vida” entre os colaboradores. O objetivo do Encontro foi o reconhecimento
dos colaboradores enquanto família, estreitando os laços entre todos os setores. Com o intuito de encerrar o semestre com determinação e positividade,
a tarde foi iniciada no espaço de vivência do bloco K, onde puderam experienciar momentos de integração com músicas e dinâmicas, sendo conduzidos
posteriormente, ao Auditório Clélia Merloni, em que vivenciaram atividades de
valorização em equipe, voltadas às partilhas.

Semana dos Pais
Na semana dos dias 12 a 16 de agosto, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU)
realizou as comemorações do Dia dos Pais. Com bate-papo, Missa e Orações, a
comunidade, estudantes e colaboradores celebraram a paternidade e compartilharam essa missão de vida.
No primeiro dia (12), o Padre Adinam Ronieri ministrou um bate-papo com
os colaboradores sobre a paternidade. Na Missa do dia 14, em ação de graças
aos pais, estudantes, colaboradores e comunidade se uniram para refletir e
rezar pela missão paterna. Ao final da celebração, foram concedidas bênçãos e
homenagens aos pais presentes.
Balanço Social 2019
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A programação prosseguiu na quinta-feira (15) com oração do Rosário e
encerrou no dia 16 de agosto com o bate-papo sobre a arte de ser pai, com
a Prof.ª M.ª Thelma M. Santos. Na ocasião, os colaboradores participaram de
dinâmicas, com o intuito de refletir sobre a convivência com os filhos.

Celebração de Natal
No dia 11 de dezembro, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU) preparou momentos especiais com os diretores das áreas de Ciências Humanas, da Saúde,
Exatas e Sociais Aplicadas e com os coordenadores dos cursos. Na ocasião, os
participantes refletiram sobre as conquistas, os desafios do ano de 2019 e os
desejos para o próximo ano, além de entoar cantos e orações e presentear uma
família que aguardava o nascimento de um bebê.

Festa litúrgica da Bem-aventurada
Clélia Merloni
Durante o mês de novembro, a Pastoral do UNISAGRADO (PdU) promoveu
momentos especiais em preparação à festa litúrgica da Bem-aventurada Clélia
Merloni. Os setores da Instituição receberam uma capelinha com a relíquia da
Madre Clélia, junto da qual os funcionários puderam realizar orações, pedidos
e agradecimentos. Além disso, todos tiveram a oportunidade de participar da
novena à fundadora do Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
(IASCJ) através dos meios
digitais. No dia 20, houve
também a Missa da Festa
Litúrgica da Fundadora, na
qual estiveram presentes
representantes de todos os
cursos e setores da Instituição. O objetivo foi aproximar a todos de Madre Clélia
através de seu testemunho.
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Espaço de
Lazer e Esporte

5.2

Dentro do campus, há locais estratégicos onde o estudante tem a possibilidade de passar alguns momentos da sua jornada acadêmica em comunhão com
os amigos.
São promovidos, fora do período de aula, jogos e atividades de lazer, com 2
mesas de tênis de mesa, 2 de pebolim, 5 tabuleiros de dama e xadrez, 1 dominó
e 1 mesa de futebol de botão.
Além dessas atividades, a Instituição também cede sua quadra poliesportiva
para que estudantes e funcionários possam montar times e realizar partidas de
futsal, vôlei e handebol.
A quadra poliesportiva também é palco para a tradicional Aula Magna, realizada anualmente. Ainda, é local para que a Terceira Idade e estudantes do
curso de Fisioterapia a utilizem em atividades de qualidade de vida.

A quadra em números

Torneio de Tênis
No mês de março, a PdU promoveu o 6º Torneio de Tênis de Mesa, com o objetivo de promover a integração entre a comunidade acadêmica e disseminar a
prática de atividades físicas e intelectuais no campus.
O torneio contou com 14 participantes. A terceira colocação foi de Gabriel
Ranieri Pinezi, estudante de Engenharia Ambiental; a segunda posição ficou
com José Guilherme Massarico, de Farmácia e o campeão foi Luan Severo de
Moraes, do curso de Engenharia Química.

Torneio de xadrez
A Biblioteca “Cor Jesu” disponibiliza tabuleiros de xadrez para que os estudantes possam praticar. Segundo pesquisas, o jogo de xadrez é um excelente
exercício mental e o seu treino pode aumentar até mesmo o QI.
Em março, o UNISAGRADO realizou o 3º Torneio de Xadrez. O campeonato é
uma promoção da Pastoral do UNISAGRADO (PdU) e contou com 05 participantes entre os quais o aluno Matheus Tonon Alves, do curso de Engenharia Civil,
que ficou com o primeiro lugar.
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Intercursos
É uma atividade realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária e pela Pastoral do UNISAGRADO que tem a finalidade
de promover, além da prática esportiva, a oportunidade de interação entre estudantes de diversos cursos.
Em 2019, a 15º edição do Intercursos contou com 8 dias de jogos de futebol e com a participação de 107 estudantes distribuídos
em 11 times dos cursos de Administração, Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica,
Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Educação Física, Ciência da Computação e Odontologia.
Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Agrônomica
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Fisioterapia

Odontologia

Ciência da Computação

Educação Física

Engenharia Civil
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Engenharia de Produção

Administração

Educação Física

Engenharia de Produção
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Responsabilidade com professores
e funcionários

Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA)

O UNISAGRADO preza por oferecer aos seus funcionários benefícios para que
façam do seu local de trabalho uma segunda casa. São atividades que mostram
a preocupação da Instituição não somente com a formação profissional de cada
pessoa, mas também com o bem-estar de todos.

Em 2019, a semana foi realizada no período de 21 a 25 de outubro, o evento
teve como tema “Saúde e Prevenção: Junte-se a nós”, contando com a apresentação de cinco palestras ministradas por profissionais especializados, relacionadas à qualidade de vida e saúde dos trabalhadores, sendo abordados os
seguintes temas:
•
Ansiedade;
•
Inteligência Emocional X Adversidades;
•
Prevenção às Drogas;
•
Doenças Sexualmente Transmissíveis;
•
Benefícios da atividade física para a saúde e qualidade de vida.

5.3

Atendimento Nutricional
Funcionários participaram do Programa de Atendimento Nutricional e receberam informações nutricionais gratuitas realizadas por estudantes do 4º ano
de Nutrição, com a supervisão dos professores. As consultas foram direcionadas com foco em alimentação saudável, tratamento/prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemias (colesterol e triglicérides alterados), sobrepeso/obesidade, em adequação de deficiências nutricionais e em reeducação alimentar e nutricional.
As consultas foram realizadas no Ambulatório de Nutrição, localizado dentro
da Clínica de Fisioterapia. No ano de 2019, 18 colaboradores foram atendidos.

O evento teve público estimado de 350 participantes.

Ginástica Laboral
Estudantes do 5º ano
do curso de Fisioterapia
deram continuidade ao
programa de Ginástica
Laboral. Realizado com
os funcionários da Instituição, foram aplicadas
séries de exercícios físicos coletivos durante o
expediente. Tais atividades tiveram como objetivo melhorar a condição física do trabalhador e fortalecer a musculatura mais exigida durante a jornada de trabalho, prevenindo
lesões e problemas posturais.
Setores como Reitoria, Pró-Reitorias Acadêmica, Administrativa, de Extensão
e Ação Comunitária e de Pesquisa e Pós-graduação, dentre outros, foram beneficiados com as atividades propostas.
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UNISAGRADO – Diretoria de Comunicação
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jd. Brasil, Bauru – SP. CEP 17011-160
dicom@unisagrado.edu.br
(14) 2107 7000. Ramais: 7131, 7344, 7122, 7202, 7180, 7149.

UNISAGRADO na rede

Contato

facebook.com/UNISAGRADOBauru

UNISAGRADO

youtube.com.br/UNISAGRADO

twitter.com/UNISAGRADO

instagram.com/UNISAGRADO_Oﬁcial
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