“Coragem, generosidade, perdão recíproco
e acima de tudo Caridade ”
Bem-Aventurada Clélia Merloni

"SOMENTE A HUMILDADE NOS
TORNA GRANDES DIANTE DE DEUS"
Bem-Aventurada Clélia Merloni
O Balanço Social 2021 é um documento do UNISAGRADO
destinado a informar seus professores, funcionários, estagiários,
jovens aprendizes, fornecedores, terceirizados, parceiros,
estudantes, familiares e a comunidade sobre as realizações do
exercício em questão.
São informações que primam pela transparência na gestão e
nos atos, abordando sobre estrutura, mentalidade, pessoas,
conquistas e comprometimento.
Queremos, ao longo do Balanço Social 2021, mostrar como
a nossa atuação contribui para o impacto positivo na vida
de pessoas ao nosso redor. Tendo “o ser humano no centro”,
colaboramos para que cada ato seja mais humano, consciente
e digno.
Boa leitura!

INSPIRACIONAL
O mundo em que vivemos está em constante transformação. Covid-19,
guerra, aumento no preço dos alimentos, fome, iminente crise de
recursos alimentícios, dentre outros conflitos barulhentos ou silenciosos
que nos fazem “acostumarmos” com as notícias negativas.

“Não podemos perder a esperança”
A cada novo dia, nasce o sol. A cada segundo, novas vidas. E por que não
renovarmos a esperança? Como a educação pode renovar em mim a
esperança de um mundo melhor?
O legado da educação não é, somente, tarefa das escolas e faculdades, mas
trabalho para um coletivo inteiro: família, educador, instituições de ensino,
Estado e sociedade. A educação do futuro é aquela contestadora, que supera limites e se volta para a transformação social, não apenas para a transmissão cultural.
E se a educação é capaz de transformar a sociedade, aí está a esperança.
E se há esperança, aí está a sua chance!
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MENSAGEM DA REITORA
Prof.ª Dra. Irmã Vânia Cristina de Oliveira
Caríssimos, com muita alegria e gratidão apresento o Balanço Social de 2021. Foi uma
trajetória empreendida pela dedicação constante de cada pessoa do UNISAGRADO,
que mesmo na continuidade dos inúmeros desafios do Ensino Superior no Brasil e
advindos do enfrentamento da pandemia, apostaram ainda mais numa educação
de excelência para todos os nossos estudantes.
Olhar para o que foi vivenciado desperta a mente e o coração para a busca contínua
de melhorias e aprendizagens. Juntos, vamos compreendendo que é sempre preciso cultivar empatia, respeito, tolerância, inovação e sintonia. Isto porque somos uma
IES que se preocupa com a formação integral do ser humano.
Muitos passos foram dados nas diferentes áreas do conhecimento. Este balanço resume uma porcentagem do que ensino, pesquisa e extensão contribuíram na formação de cidadãos éticos, competentes e socialmente responsáveis, bem como o nosso
compromisso na disseminação da ciência e do saber para o bem da sociedade.
Renovemos a Esperança! Sua vivência
não é um anestésico ou fuga da realidade, mas o consolo sob a luz do Espírito
Santo que nos impulsiona a prosseguir
e provoca a decisão para encontrar o ritmo certo de caminharmos lado a lado
como irmãos, pois a natureza humana,
sustentada pela graça, passa do medo à
coragem, da fuga ao retorno, da tristeza
à alegria, da dispersão à união.

“

Que o Sagrado Coração de Jesus, patrono
do UNISAGRADO e a
bem-aventurada Clélia
Merloni nos acompanhem nessa jornada!

”

Tenhamos a coragem de confiar, a coragem de viver com ESPERANÇA!
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PERFIL
UNISAGRADO
A história do UNISAGRADO é repleta de transformação. A instituição de
ensino superior tem a característica de ser a motivação da sociedade para
a abertura às profissões, ao diálogo científico e para a prática do bem.

Câmpus - UNISAGRADO
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MISSÃO

UM NOVO ANO
EXIGE DE NÓS UM
NOVO OLHAR

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.

VISÃO
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
do UNISAGRADO tem a oportunidade de mergulhar nas
riquezas da cultura, o que lhe permite aspirar por uma vida
orientada pela verdade, bondade e beleza, aliada 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.
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Histórico
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 Neolatinas, Pedagogia, Geograﬁa e História.

A Faculdade crescia com a abertura de novos cursos de
Graduação, somando sete ao todo, e alcançou um novo
patamar com a criação dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, em especial a Especialização em Administração Escolar, como lançamento.

1953

1968

2021

Lançamento de novos produtos.

2020

Posse da nova reitora e transformação na gestão.

Ano de inauguração do campus localizado no
Jardim Brasil, na Rua Irmã Arminda, 10-50, em que
permanece até os dias atuais.

1970

2019

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

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. Ao todo, já eram 13 cursos de graduação.

1980

2015

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

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 a ser
transmitido e desenvolvido e das relações mantidas
com a sociedade. Ao ﬁnal desta década, já eram 20
cursos de graduação e 37 de Pós-Graduação Lato Sensu.

1986

Com 40 anos, a USC lança outra importante f rente de contato com
a sociedade: a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI). Ao ﬁnal
desta década, já eram 29 cursos de graduação.

1993

2011
2003

Com espírito inovador, novos cursos de gestão, tecnologia
e engenharias foram incluídos no portfolio da
Universidade. Nesta década, houve o investimento nos
laboratórios práticos dos cursos, consequência da
importância que a Universidade atribui a todos os
aspectos de ensino e da aquisição de conhecimento.

Ao comemorar 50 anos de fundação, reavaliando a sua inserção na
sociedade, lançou 14 cursos de graduação, entrando para a área da
engenharia e investindo em cursos tecnólogos, como Gastronomia
e Estética e Cosmética.
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Sempre UNISAGRADO
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 68 anos de
existência e, hoje, disseminam todo o conhecimento adquirido, buscando fazer a diferença no meio em que vivem.

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
São 39.886 diplomados pela Instituição em cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Oradora da turma - Pedagogia

Juramento - Psicologia

Recebimento dos canudos - Publicidade
e Propaganda

Homenagem aos funcionários - Jornalismo

Discurso aos estudantes - Profª. Dra. Nirave Caram
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Sessão Solene - Administração e Ciências Contábeis

Homenagem - Letras

Juramento - Odontologia

Sessão Solene - História e Relações Internacionais

Balanço Social 2021

12

Excelência no Ensino
O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicaram, em abril de 2021, o resultado do Índice
Geral de Cursos referente ao ano de 2019 (IGC 2019). Em uma escala que vai de 0 a
5, o UNISAGRADO obteve o conceito 4, o que o mantém em um grupo seleto e de
excelência formado por Instituições de Ensino Superior (IES) que são referência no
ensino e infraestrutura.
O IGC 2019 avaliou as IES por meio das médias obtidas nos Conceitos Preliminares de
Curso (CPC) entre os anos de 2017, 2018 e 2019. O CPC considera componentes que
avaliam a qualidade dos cursos de graduação, entre eles: nota no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), proporção de professores mestres e doutores,
organização didático-pedagógica, infraestrutura, instalações físicas, oportunidades
de ampliação da formação acadêmica e profissional. Segundo os indicadores do Inep,
no ano de 2019, somente cerca de 23,86% das 2.070 Instituições de Ensino Superior
avaliadas no Brasil obtiveram as notas 4 e 5.

4

O conceito
alcançado
pelo UNISAGRADO
classifica a Instituição entre
as melhores do país!
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Órgãos Acadêmicos
Conselhos de Curso
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)

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE é o órgão normativo,
deliberativo, jurisdicional e consultivo da Instituição e é constituído pelo Reitor, pelo
Vice-Reitor, pelos Pró-Reitores, pelos Diretores de Áreas, por um representante da
Mantenedora, representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e
sociedade civil.

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação foi constituída em 2004, como forma de atendimento
à Lei 10.870, tendo como base o art. 13 da Medida Provisória 147/03 e da Portaria
USC/35, de 10 de março de 2004, para conduzir o processo de avaliação institucional.
A CPA é um órgão colegiado próprio de coordenação do processo de autoavaliação
da Instituição, que atua com autonomia em relação aos Conselhos e demais órgãos
colegiados existentes na Instituição, conforme legislação.
Tem por finalidade a condução, a sistematização e a divulgação do processo de
avaliação interna da Instituição, assim como o acompanhamento dos processos
externos de avaliação e do atendimento de solicitação de informações pelos órgãos
reguladores, para efeito de avaliação e de regulação (cursos e instituição). 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.

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, a fim de serem analisadas e discutidas em reuniões
de natureza consultiva entre os membros que compõem a comissão.

Representantes - CPA
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Representatividade
Conselho Municipal da Pessoa Idosa
Conselho Municipal de Política Cultural

Projetos premiados na ABMES
Projeto ASSECOM
Projeto Ambulatório para Tratamento de Feridas

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Bauru

Projeto Empreenda Mulher

Conselho Municipal da Saúde

Projeto Gestação, Vida e Saúde

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Bauru

Projeto Desenvolvimento de Websites para a Comunidade

Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas
Comitê Ambiental de Controle de Endemias
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru

Projeto Programa de Assistência Integral ao Paciente Especial-PAIPE
Projeto Identidade Araribá

Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru
Colégio Estadual de Instituições de Ensino Superior de São Paulo

Selo Instituição Socialmente Responsável
O UNISAGRADO conquistou, em 2021, o Selo Instituição Socialmente Responsável
conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
A certificação refere-se à participação da Instituição na 17ª Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular que premia organizações preocupadas com o ensino superior, com a comunidade local e com a responsabilidade
social.
O reconhecimento pela ABMES, que ocorre anualmente, confere maior visibilidade ao ensino superior particular e às ações sociais desenvolvidas nas instituições,
sensibilizando e fortalecendo a relação entre ensino e sociedade e promovendo o
debate social.
Para receber o selo, o UNISAGRADO realizou ações, por meio de projetos de extensão, nas áreas de Comunicação, Educação em Saúde, Empreendedorismo, Identidade Cultural, Odontologia e Tecnologia. Esses projetos são responsáveis por diversos atendimentos gratuitos à população de Bauru e Região e impactam de forma
direta as pessoas atendidas.
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Instituição Amiga do Empreendedor
O UNISAGRADO possui o selo de Instituição Amiga do Empreendedor (IAE) desde 2018. Esse programa do Governo Federal
busca facilitar o encontro entre as instituições de ensino superior e os empreendedores, de modo a estabelecer um ambiente de interlocução para orientação, capacitação e assistência
gerencial, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
social e econômico do país. Além disso, possibilita uma relação
frutífera entre os estudantes e as empresas, de tal forma que as
empresas ganham orientações atualizadas e confiáveis e os estudantes podem adquirir uma experiência real do mundo dos
negócios.
Devido à importância das Micro e Pequenas Empresas no Brasil, o Programa tem
como objetivo promover atitudes que buscam contribuir para a geração de conhecimento na educação empreendedora e incentivo a práticas empreendedoras. Com
isso, procura-se aumentar o índice de sucesso e sobrevivência dos pequenos negócios para geração de riqueza, aprimorando o perfil empreendedor e o ato de empreender. A criatividade e a independência, portanto, tornam-se o foco do novo empreendedor com a promoção de atributos pessoais e competências que formam a base
de um comportamento e mentalidade empresarial.
O programa Instituição Amiga do Empreendedor é formado por representantes do
Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu),
e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), por meio da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa (SEMPRE), além disso, conta com apoio
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Conselho Federal de Administração (CFA), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), da
Associação dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD e da Fundação
Getúlio Vargas – FGV.

GeraçãoLABS
O UNISAGRADO e o MEEPE Networking mantiveram durante o ano de 2021, a parceria firmada em 2020, que permite aos estudantes dos cursos de Administração e
Ciências Contábeis aprofundarem os estudos práticos sobre empreendedorismo e
inovação através do projeto denominado GeraçãoLABS.

Os estudantes que participaram do projeto GeraçãoLABS desenvolveram atividades
práticas, em conjunto com os integrantes do MEEPE, valorizando a integração dos
conteúdos teóricos obtidos durante a graduação, o que, consequentemente, ampliou seus conhecimentos sobre empreendedorismo e inovação. Isso porque o MEEPE Networking tem como objetivo fomentar negócios entre os seus integrantes de
diversos segmentos da economia, mediante a criação e manutenção de grupos de
networking com metodologia própria. Ao todo, foram promovidas 06 lives de negócios, que estão disponíveis no canal no YouTube do UNISAGRADO.

Geração Labs - Live

Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED)
Em outubro de 2020, o UNISAGRADO oficializou uma parceria institucional com
a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), uma sociedade científica
sem fins lucrativos. A filiação proporciona à Instituição a integração na Comunidade
Científica, possibilitando a participação em congressos, cursos, capacitações e seminários oferecidos pela ABED, assim como o acesso atualizado e exclusivo às informações sobre a Educação a Distância (EaD).
A ABED tem como principal objetivo desenvolver a educação aberta, flexível e a distância, incentivando sua prática nas instituições de ensino e empresas por meio de
discussão entre seus membros. Como associado, o UNISAGRADO possui o compromisso de promover a educação a distância de qualidade, pautada na ética e no protagonismo do estudante. Em contrapartida, tem acesso a informações científicas
para direcionar o crescimento e a consolidação da modalidade na Instituição.
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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.

Estudantes de Publicidade e Propaganda - Vencedores do Prêmio

Estudantes de Publicidade e Propaganda vencem maior prêmio
de Comunicação Nacional
Grazielly Zagato Ballarin

Estudante do primeiro ano de Jornalismo venceu premiação de
Jovem Jornalista
Com a reportagem "Entre o abismo & a esperança", a estudante do curso de Jornalismo do UNISAGRADO Grazielly Zagato Ballarin e seu grupo receberam o título de
vencedores da 12° edição do Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. O
evento contou com conferências com jornalistas e professores, aula magna, formação dos grupos e produção das reportagens, entrega das reportagens finalizadas e
avaliação coletiva.

Estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do UNISAGRADO conquistaram
o 28º Prêmio Expocom - Etapa Nacional no 44º Congresso Brasileiro de Ciências
da Comunicação, maior evento brasileiro de comunicação, que foi realizado de forma remota, em outubro. O trabalho foi premiado na categoria “Produção Transdisciplinar”, modalidade “PT 15 - Aplicativos de Comunicação”. Os estudantes do
terceiro ano do curso Allan Adriano Dias Pereira, Caroline Fernanda Ciasca Teixeira,
Flávia Priori Alcalde, Lorena Parreira de Souza Frederico, Mayara Cristina Passadori
e Stefani Thais Pavanelli apresentaram o aplicativo “‘Guardiãs’, segurança e proteção na palma da mão”.
O projeto, que venceu a modalidade regional em agosto no Prêmio Expocom Sudeste 2021, tem como tema a segurança da mulher e foi desenvolvido como atividade final da disciplina Princípios de Marketing, ministrada pela Prof. Dra. Nirave
Reigota Caram.
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Confira os premiados do UNISAGRADO:

“O CENÁRIO DA ACESSIBILIDADE NO INTERIOR PAULISTA”
Categoria: Rádio, Televisão e Internet
Modalidade: RT 02 Programa laboratorial de TV (avulso ou conjunto/série)
Egresso: Leonardo Ragazzi Colombo, formado em 2020 em Jornalismo

“NO DIA EM QUE A TERRA PAROU”
Categoria: Produção Transdisciplinar
Modalidade: PT 06 Fotografia artística (avulso)
Estudante: Adriel Henrique Francisco, 3º ano de Publicidade e Propaganda
Estudantes e Egressos do curso de Publicidade e Propaganda e Jornalismo

UNISAGRADO conquista três prêmios no maior evento de
comunicação da região
O UNISAGRADO, por meio de estudantes e egressos dos cursos de Jornalismo e de
Publicidade e Propaganda, venceu três premiações no Prêmio Expocom Sudeste
2021 - Exposição de Pesquisa e Produção Experimental em Comunicação do II
Encontro Inter-regiões da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação (Intercom).
A conquista classifica os participantes para concorrer no Intercom Nacional, maior
evento brasileiro de comunicação. O Expocom sudeste de 2021 contou com 353 trabalhos inscritos, divididos nas categorias: Jornalismo; Publicidade e Propaganda;
Relações Públicas e Comunicação Organizacional; Cinema e Audiovisual; Transdisciplinar; Rádio, TV e Internet; que são subdivididas em diferentes modalidades.

“'GUARDIÃS' SEGURANÇA E PROTEÇÃO NA PALMA DA MÃO ”
Categoria: Produção Transdisciplinar
Modalidade: PT 15 Aplicativos de Comunicação
Estudantes: Allan Adriano Dias Pereira, Caroline Fernanda Ciasca Teixeira, Flávia
Priori Alcalde, Lorena Parreira de Souza Frederico, Mayara Cristina Passadori, Stefani
Thais Pavanelli, 3º ano de Publicidade e Propaganda

Balanço Social 2021

18

Guilherme Augusto Mariano

Bruno Pastori Arantes

Estudante de Jornalismo vence prêmio ABAG RP de Jornalismo
“José Hamilton Ribeiro”

Egresso de Engenharia Agronômica recebe Prêmio CREA-SP de
Formação Profissional

O estudante do quarto ano do curso de Jornalismo do UNISAGRADO Guilherme
Augusto Mariano venceu o prêmio José Hamilton Ribeiro, na modalidade "Rádio e/
ou Vídeo", realizado pela Associação Brasileira de Agronegócio da Região de Ribeirão Preto (ABAG/RP). O estudante conquistou o prêmio com uma grande reportagem audiovisual intitulada “Produzir e Proteger: conheça a agricultura regenerativa orgânica no cultivo da rainha das nozes”.

Bruno Pastori Arantes, egresso do curso de Engenharia Agronômica, conquistou o
Prêmio CREA-SP de Formação Profissional do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado de São Paulo, por ter se destacado no seu curso, entre os
formandos de 2020. A indicação é feita pelas instituições de ensino superior, por
meio de dados de rendimento escolar.

A reportagem vencedora trata sobre a primeira fazenda do Brasil e a única do estado de São Paulo, localizada em Bocaina, que passou a usar a agricultura regenerativa orgânica no cultivo da macadâmia - retratando que há outras alternativas de
produzir sem agredir o meio ambiente.

Arantes conta que o reconhecimento pelo Conselho é de extrema importância,
visto que a instituição é responsável pela orientação e aprimoramento das atividades profissionais da área, sendo de grande valia no mercado de trabalho.

Balanço Social 2021

19

Apresentação do evento pela Plataforma Teams

Equipe vencedora do 1‘ Lugar

Estudantes do curso de Ciência da Computação conquistam 1° e
3° lugar no Hackathon da Labs Paschoalotto
O Labs da Paschoalotto promoveu o Hackathon "Automação de Processos e Análise de Dados" no estilo maratona, em que os estudantes regularmente matriculados no Ensino Superior participam de atividades para propor e desenvolver ideias
tecnológicas inovadoras, visando à resolução de problemas organizacionais.
O evento ocorreu de forma gratuita e remota pela plataforma Discord, iniciando
às 10 horas do sábado (28) e encerrando às 16 horas do domingo (29), com duração
total de trinta horas. As equipes ganhadoras do 1° e 3° lugar do Hackathon são formadas por estudantes do curso de Ciência da Computação do UNISAGRADO.
A equipe vencedora é composta pelos graduandos Ana Laura Pereira Mariano, Bruno Henrique Laviso Adorne, Marcus Vinícius dos Santos e Thiago da Silva Moura. A
equipe que conquistou o 3º lugar desenvolveu o projeto Contec e foi formada pelos
estudantes Alexia Cassiane de Siqueira Lima, Carla Kremer de Oliveira e Guilherme
Henrique Custodio.

Equipe vencedora do 3º Lugar
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Infraestrutura
Construído 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.

Restaurante

112 Laboratórios

Para a prática dos cursos
2.948 lugares

115.297,05 m²
Terreno

428 lugares

60 hectares

Fazenda Experimental

3 Lanchonetes

3 Anﬁteatros
348 lugares

49.002,90 m²

Área útil para atividade de ensino,
pesquisa e extensão

72.265,36 m²
Área construída

4 Auditórios
961 lugares

105 Salas de aula
6.136 lugares

1 Quadra Poliesportiva
Coberta
428 lugares - 1.614,80 m²
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Laboratório de Operações Unitárias

Auditório Clélia Merloni

Laboratório de Modelos e Maquetes utilizado
pelo curso de Arquitetura e Urbanismo

Biblioteca “Cor Jesu”

Sala de Obras Raras

Clínica de Odontologia

Horta

Laboratório de Nutrição

Laboratório de Anatomia

Laboratório de Informática
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Brinquedoteca

Laboratório de Automação

Quadra Poliesportiva

Sala de Estética Facial

Laboratório de Design Gráfico

Laboratório de Biociências

Laboratório de Fisioterapia Neurológica

Sala de Jogos

Sala de Vídeo

Laboratório de Dança e Expressão Corporal
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Núcleo de Produção Multimídia

Laboratório de Biociências

Laboratório de Gastronomia

Laboratório de Química

Laboratório de Rádio

Salas dos Animais Taxidermizados

Tecidoteca

Clínica de Psicologia

Empresa Júnior do UNISAGRADO
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Melhorias
Recursos de Tecnologia da Informação

Algumas Melhorias Importantes da Área de Tecnologia
Realizada a migração do sistema de biblioteca - Pergamum, desenvolvido pela
PUCPR, um dos melhores sistemas de acervo de biblioteca do mercado.

O setor de Tecnologia da Informação do UNISAGRADO fornece a infraestrutura 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 600 computadores, e rede de
computadores ethernet cat6, utilizando como plataformas os sistemas operacionais
de rede família Windows Server, Linux e Windows 10 Professional. Contam ainda com
ambientes nas principais Clouds (Google, Microsoft, Amazon e Oracle) que auxiliam
e garantem a estrutura necessária para o ensino a distância de qualidade e o desenvolvimento de outros conteúdos permitidos para o ensino presencial.
Duas manutenções preventivas foram executadas antes do início de cada semestre
letivo nos ativos de TI e Telecom que suportam as atividades acadêmicas.
O ano de 2021 foi ainda marcado pela pandemia da Covid-19 e as Instituições de
Ensino Superior sofreram grande impacto. No UNISAGRADO optou-se pela continuidade do ensino oferecido na modalidade remota.

Sistema de Eventos – Sistema atualizado para uma tecnologia atual, aproveitado
para adequação à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados.

Com isso, houve a necessidade de continuidade e acompanhamento na infraestrutura computacional e Telecom com links de internet, que, somados, passaram a 650
MBPs para atender à demanda de alunos e professores nos ambientes online disponíveis.
A infraestrutura de tecnologia do UNISAGRADO conta, também, com 12 lousas digitais interativas distribuídas em salas de aula e dois laboratórios móveis equipados
com 48 notebooks. O parque tecnológico reúne 143 salas de aula equipadas com
computadores e equipamentos multimídia e 10 salas de aula equipadas com lousas digitais interativas.

Balanço Social 2021

25

Realizada a implantação do novo sistema de chamados internos, voltado para
registar os chamados aos setores: Conservação e Manutenção Predial, Arquivo Central e Tecnologia da Informação.

Ponto de Acesso Wifi - Pró-Reitoria de Graduação e Pós-Graduação
e Infraestrutura de Pontos de Rede e Telefonia Cabeada

Realizada a implementação do plano de atualização tecnológica e de manutenção
dos equipamentos de TI e Telecom, conforme planejamento; realizada atualização
de infraestrutura de cabeamento, wireless e videomonitoramento na Pró-Reitoria de
Graduação e Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, conforme necessidade.
Realizada infraestrutura de cabeamento, wireless e videomonitoramento para o
Laboratório de Jogos, além da aquisição de computadores e consoles de videogames, conforme necessidade do curso de Jogos Digitais.

Rack de Rede e Equipamentos localizados nos Laboratórios de Jogos Digitais

Realizada atualização de infraestrutura de cabeamento de rede cat6, wireless para
o novo Laboratório de Hardware, para atender ao curso de Ciência da Computação,
conforme a necessidade.

Infraestrutura do Laboratório de Computação, juntamente ao Rack de
Rede e infraestrutura de rede cabeada – Laboratório de Hardware
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Expansão e Melhoria de
Infraestrutura Física
As melhorias na infraestrutura física da Instituição são contínuas, beneficiando os
estudantes, docentes, técnicos-administrativos e a comunidade em geral. Há grande empenho, no que tange ao aprimoramento do uso de recursos, em minimizar
desperdícios e garantir os investimentos que o UNISAGRADO necessita para o bom
desempenho de sua missão.
A composição das melhorias baseia-se na continuidade da execução de projeto
de acessibilidade arquitetônica, majoritariamente ligado: às instalações e manutenções de corrimãos contínuos, guarda-corpos, rampas de acesso, plataformas
e sinalizações em geral; Reformas e adequações no Laboratório de Enfermagem
e Nutrição, Arquivo Central, Estúdio de Multimídia no Bloco J e instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aula do 3º andar do Bloco J; Instalação de
rede de água pluvial entre os Blocos J e G; Construção do muro lateral, paralelo
à Via Rondon; Finalização da Reforma do setor de Graduação e Pós-Graduação e
adequação dos aparelhos de ar condicionado no Bloco G; Construção de canaleta
para captação de água, talude e plantio de grama na lateral do muro paralelo à Via
Rondon, entre os Blocos A e F; Instalação de sistema anti pombos entre os Blocos
A e F; Reforma, pequenos reparos e pintura nas salas de aula dos Blocos F-G-J-K,
manutenção e conservação do Câmpus em geral. Readequação de hidrantes, instalação de guarda-corpos nos corredores e poços dos Blocos J-K, substituição de
lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led no Bloco O, instalações de sensores
de fumaça no Bloco O e gerador; e Manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.

Continuação da adequação do projeto de acessibilidade arquitetônica
referente a instalações de guarda-corpos e corrimãos

Reforma e adequação do Laboratório
de Enfermagem e Nutrição

Reforma e adequação do Arquivo Central
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Instalação de aparelhos de ar condicionado nas
Salas de aula Bloco J – 3º andar

Construção do muro lateral, paralelo à Via Rondon
Instalação de sensores de fumaça no
Bloco O e gerador

Instalação de rede de água pluvial
entre os Blocos J e G

Instalação de sistema anti-pombos
entre os Blocos A e F

Reforma, pequenos reparos e pintura
nas salas de aula dos Blocos F-G-J-K

Finalização da Reforma do Setor de Graduação e Pós-graduação e
adequação dos aparelhos de ar condicionado no Bloco G

Reforma e adequação do Estúdio de Multimídia no Bloco J
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Comunicação com a Sociedade
O setor de Comunicação é responsável
pela comunicação institucional e de
marketing pautada pela relação com
os diferentes pares, tornando públicas
as ações da Instituição, reforçando a
imagem positiva que o UNISAGRADO
tem com os seus docentes, pesquisadores, funcionários, estagiários, discentes e sociedade formadora de opinião.
O UNISAGRADO possui como público
estratégico - conjunto de pessoas cujos
interesses comuns são atingidos pelas

suas ações e cujos atos afetam (direta ou indiretamente) os interesses da
Instituição - aquele que se caracteriza
como interno e externo. A clareza na
identificação e classificação desse público facilita a criação e o abastecimento de produtos comunicacionais com
linguagem, abordagem e objetivos específicos e também contribui para avaliar os relacionamentos e guiar os esforços diante da necessidade de cada
um deles.

que podem ser usufruídos dentro do câmpus mas, sobretudo, como uma ‘prestação
de contas’ sobre o que é pesquisado, ensinado e realizado para o desenvolvimento
educacional.
alunos do ensino médio; docentes, pesquisadores e alunos visitantes/intercambistas; ex-alunos; demais instituições de ensino superior (IES) nacionais e internacionais; órgãos públicos; organizações não-governamentais; federações e associações; meios de comunicação científica; meios de comunicação de massa;
fornecedores e prestadores de serviços, além da sociedade em geral.

Público Interno: são pessoas que estão mais próximas da instituição. A comunicação voltada a esse público tem o objetivo de envolver, motivar e buscar a compreensão, por meio da informação, do fato de que todos são responsáveis pela instituição.
É o ponto de partida para o alinhamento do discurso e também para que a comunicação externa tenha mais eficácia. As principais mensagens do UNISAGRADO precisam da legitimação do público interno.
docentes, pesquisadores, funcionários, estagiários, jovens-aprendizes e estudantes dos cursos regulares de graduação e pós-graduação e seus respectivos
familiares.
Público Externo: são pessoas fora da estrutura organizacional e que têm interesses comuns com a Instituição, a curto ou a longo prazo. A comunicação voltada para
esse público busca conscientizar e 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 conteúdo; de marketing e publicidade e propaganda; de
gestão da marca institucional; de ações digitais; e de geração de novos negócios. A
comunicação externa no UNISAGRADO é, essencialmente, voltada para a comunidade também através da divulgação de informações de serviços de interesse público,

Integrantes da Comunicação durante apresentação de Live
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Princípios e Valores da
Comunicação no UNISAGRADO
TRANSPARÊNCIA: Relações mais transparentes entre os atores sociais são uma das bases para uma sociedade mais democrática e forte. O cidadão
tem direito à informação, que é a base do exercício da cidadania, e as Instituições de Ensino Superior, representando a pluralidade da sociedade com
o papel de formação dos seus profissionais, devem informar de maneira correta, precisa e ágil. Isso implica que o sistema de comunicação seja proativo – capaz de antecipar-se na identificação das necessidades de seus públicos de interesse –, ágil, para atender as demandas em um cenário de
mudanças aceleradas, e criativo e propositivo afim de além da publicidade e promover esforços no sentido de que informações e oportunidades que
dizem respeito ao UNISAGRADO sejam vistas e compreendidas pelo público em geral. A capacidade de ser transparente, sobretudo, vai além das publicações, estando relacionada à postura e à responsabilidade exercitadas no cotidiano da gestão, frente ao público interno e externo.

RESPEITO: Algumas características compõem o princípio do respeito, como a privacidade, veracidade e autonomia. O respeito ao próximo, às normas, aos processos, às regras, às limitações, entre outros aspectos, é compaixão, é empatia, é respeitar a si mesmo, entender o lado do outro, não
julgar uma pessoa por ela pensam diferente de você, ter uma cor de pele diferente, um cabelo que não é igual ao seu ou ao padrão que o mundo
estabeleceu como “certo” na sociedade. O respeito no ambiente universitário é essencial para a segurança e legitimidade do ser humano e do seu
desenvolvimento. O respeito traduzido nas ações de comunicação faz com que seja reforçada a pauta da representatividade.

IGUALDADE: A comunicação do UNISAGRADO deve buscar ser um fator humanizante da organização e ressaltar - para além de uma visão de sua
estrutura física e material, seu estatuto, regimento e organograma – a essência humana, com o princípio da igualdade, que forma a comunidade universitária. Essa é a condição que permite a existência do UNISAGRADO e também a razão pela qual ele foi criado e é mantido. Isso sem fazer distinção
entre cursos, cargos, titulações ou funções e com respeito à propriedade intelectual. É necessário divulgar esforços e iniciativas exemplares, coletivas
ou individuais, que contribuam para o desenvolvimento da Instituição e elevem o nome do UNISAGRADO nos campos do ensino, da pesquisa, da extensão, como forma de valorizar os sujeitos envolvidos nessas ações e incentivar tanto a adoção de boas práticas quanto o surgimento de novas propostas inovadoras. É preciso que a comunicação no UNISAGRADO se baseie em uma relação de confiança e credibilidade entre as pessoas e os setores
acadêmicos e administrativos que compõem a comunidade universitária e entre a organização e a comunidade externa. Nesse sentido, devem ser
utilizados canais que promovam o diálogo e a interatividade e possibilitem à Instituição atuar de forma sensível às demandas sociais.
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RESPONSABILIDADE: Sendo uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, o UNISAGRADO precisa priorizar em suas ações de comunicação,
a difusão do conhecimento científico para além dos limites das salas de aula e do câmpus. Deve também concentrar esforços para aproximar os
saberes produzidos da realidade social e dos saberes populares, bem como para tornar o conhecimento acadêmico cada vez mais acessível, seja
pela adaptação da linguagem ou pela diversificação de meios, formatos e canais de comunicação. Valendo-se de sua comunicação organizacional,
cabe à Instituição prestar serviços de informações de utilidade pública e ser multiplicadora de conhecimentos, procurando informar e esclarecer o
cidadão, no âmbito de sua atuação, sobre direitos e deveres, bem como educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população sobre comportamentos que lhe tragam benefícios individuais ou coletivos e que melhorem a qualidade de vida da comunidade.

ÉTICA: As ações de comunicação devem caracterizar-se pelo compromisso ético, pautando-se pela verdade, pela valorização da diversidade cultural e da pluralidade de opiniões e de saberes, pelo respeito aos direitos dos cidadãos, pela eliminação dos preconceitos e pela manutenção de
um clima propício ao diálogo.

PROFISSIONALISMO: As ações de comunicação devem ser conduzidas de forma tecnicamente planejada, com eficiência, eficácia e efetividade,
em busca dos melhores resultados possíveis. Assim, devem-se empenhar esforços no sentido de aprimorar os relacionamentos organizacionais
estratégicos e identificar fontes de erros e ruídos.

ZELO PELA IMAGEM E COMPROMISSO INSTITUCIONAL: É necessário que toda ação de comunicação seja desenvolvida no sentido de contribuir
para a concretização da missão e da visão estratégica da organização, de refletir e propagar os valores da Instituição, de preservar e projetar uma
imagem institucional positiva e a reputação do UNISAGRADO perante a sociedade.
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ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS QUE ENVOLVEM A
CAMPANHA DO VESTIBULAR
Todos os anos são realizadas as campanhas do vestibular. A cada ano um slogan é
definido, representando o contexto interno e externo e de acordo com a Missão, Visão e Valores. O objetivo das campanhas é iniciar e motivar as inscrições nos processos seletivos (tradicional e agendados para as vagas remanescentes) e orientar sobre
os cursos. A área realiza a peça conceito e a aprova com a direção, organiza o audiovisual, define as estratégias de divulgação, acompanha o andamento, toma decisões
de contingência e relatoria os resultados.

Banner de inscrição Vestibular 2021

Postagem para redes sociais

Postagem inscrições abertas

Material de divulgação
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ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS QUE ENVOLVEM A
CAMPANHA DE CAPTAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
Todos os anos são realizadas as campanhas de pós-graduação. Semelhante à como
ocorre com a campanha do vestibular, a cada ano um slogan é definido e é criado a peça conceito. Após aprovação, organiza-se o audiovisual, as estratégias de
divulgação, e acompanha-se o andamento, tomando decisões de contingencia e
monitorando os resultados. O objetivo destas campanhas é iniciar e motivar as matrículas, além de orientar sobre os cursos ofertados.

ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS ETAPAS QUE ENVOLVEM A
CAMPANHA DE CAPTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA, 2ª GRADUAÇÃO
E REINGRESSO

Arte de divulgação nas redes sociais
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ORGANIZAÇÃO DO AULÃO DO ENEM

MANUAIS E POLÍTICAS
A Política de Comunicação do UNISAGRADO é um instrumento de gestão que
estabelece os princípios, as diretrizes, os procedimentos e as posturas em comunicação que devem ser adotados uniformemente pelas diferentes instâncias da
Instituição, com o intuito de oferecer coerência e consistência nas ações, projetos e
programas desenvolvidos e, ainda, de desenvolver um melhor relacionamento entre a Instituição e seus públicos. É por meio de uma política de comunicação que o
UNISAGRADO expressa seus valores: Acesse o material completo!

ASSISTA
O AULÃO
COMPLETO
AQUI!

Este Manual de Uso da Marca e Identidade Visual tem o objetivo de apresentar a
marca UNISAGRADO e ser uma ferramenta de auxílio na gestão da mesma. Além de
conceitos de criação e estratégias de diferenciação, ele apresenta as corretas formas
de aplicação em diferentes mídias e meios de comunicação, com técnicas, normas e
diretrizes: Acesse o material completo!

Arte de tela para YouTube

Arte para redes sociais

O Manual de Comunicação apresenta os processos de comunicação por meio de
orientações e recomendações, esclarecendo e apresentando à comunidade interna o papel que o setor de Comunicação desempenha dentro da Instituição. Para
isso são listados os conceitos, atribuições, procedimentos, ações, produtos e serviços
oferecidos, prazos, além de diretrizes e formas de relacionamento. O manual serve
como fonte de informação para que a comunidade tenha subsídios para buscar soluções relacionadas à área da Comunicação: Acesse o material completo!

Arte para redes sociais
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MONTAGEM, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE
COMERCIAL DE CAPTAÇÃO DE ALUNOS PARA A GRADUAÇÃO E
PARA A PÓS-GRADUAÇÃO
IDENTIDADE VISUAL DE EVENTOS
Os cursos de graduação do UNISAGRADO, mensalmente, organizam eventos de
acordo com a temática do curso ou de uma aula específica, trazendo diferentes profissionais da área para palestrar sobre o tema que o evento abordará. Esses eventos
são divulgados nos diferentes canais de comunicação do UNISAGRADO, e a identidade visual é feita pela área de criação, assim como a derivação das peças para as
plataformas e formatos necessários, sejam eles impressos digitais ou eletrônicos. No
ano de 2021, foram produzidas 50 identidades visuais para eventos, sendo esse número apenas uma fração do número total dos eventos realizados.

IDENTIDADE VISUAL DE NOTÍCIAS
Visando a divulgar os acontecimentos de dentro e fora do câmpus, a comunicação
do UNISAGRADO trabalha com a divulgação de notícias sobre as conquistas de estudantes e egressos, premiações, projetos e conquistas do corpo docente, entre outras.
As divulgações têm intuito de agregar ainda mais valor nas conquistas dos discentes
e docentes, elevando o nome do centro universitário.

POSTS INFORMATIVOS
Os informativos são publicações específicas que têm como objetivo reforçar datas
ou eventos importantes dentro do câmpus.
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POSTS COMEMORATIVOS

Com o objetivo de relembrar momentos históricos, lutas importantes, datas especiais
e até mesmo conquistas, as publicações comemorativas têm como finalidade tornar
públicos esses eventos aos seguidores das redes sociais do UNISAGRADO. A comunicação busca filtrar as datas com o maior nível de importância e também que tenham
uma finalidade educacional ou religiosa, Essas podem ser de comemoração nacional
ou internacional. Ao longo de 2021, foram desenvolvidas 46 peças comemorativas.

SINALIZAÇÃO INTERNA COVID
Devido à pandemia, o câmpus do UNISAGRADO precisou ser adaptado para que as
medidas restritivas fossem respeitadas. Assim, foi desenvolvida a campanha de sinalização da Covid-19 com o tema “prevenção se faz com união”, sendo trabalhados diferentes tipos de materiais para divulgação, como cartazes, adesivos e informativos,
todos com o objetivo de conscientizar colaboradores e estudantes.

BANNER PARA SITE
DIAS DAS PROFISSÕES

Os criativos do dia das profissões têm como objetivo comemorar a data de acordo com
o catálogo de cursos que a instituição oferece, homenageando estudantes, egressos e
professores das áreas. O template foi desenvolvido com o objetivo de destacar o nome
profissional dado aos estudantes que se formam na respectiva área, além de contar
com as cores que representam tais cursos. Ao longo do ano, foram publicados 33 posts
comemorativos das profissões.

Os banners de site são imagens feitas em tamanhos pré-definidos para divulgação
de uma campanha ou ação de alta relevância. No site oficial do UNISAGRADO esses
banners são feitos e inseridos de acordo com os grandes eventos da instituição, que
são: campanha do vestibular, campanha da pós-graduação, campanha de reingresso, transferência e segunda graduação, Aulão Gabarita Enem, Feira das Profissões,
Informativos e outros.
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NEWSLETTER

PAINÉIS DE LED
A TV Corporativa do UNISAGRADO é um canal de comunicação interna que consiste
em dois telões de LED instalados dentro da Instituição até o momento. Eles ficam
expostos continuamente aos colaboradores, alunos e visitantes e estão instalados
em lugares estratégicos do câmpus. Ambos os telões têm os seus conteúdos constantemente atualizados pelo setor de Comunicação, podendo exibir desde comunicados internos para os colaboradores, como meio de divulgar assuntos específicos
ou promover a cultura organizacional, eventos realizados pelos cursos da Instituição,
que podem ser voltados tanto para os nossos alunos ou ao público externo, notícias
de relevância voltadas ao meio acadêmico e apresentar aos alunos e visitantes nossa
equipe diretiva e estrutura organizacional.

Semanalmente a Comunicação envia Newsletters direcionadas tanto aos colaboradores quanto aos alunos da Instituição, divulgando as notícias e eventos do UNISAGRADO. Para essas newsletters, a equipe de criação da Comunicação desenvolveu uma
identidade visual, que é adotada como padrão para todos os envios. Essa identidade
foi pensada baseando-se nas normas de boas práticas para o envio de e-mails e nas
políticas obrigatórias vigentes. O topo é padronizado e seguido abaixo pelas notícias
dispostas de forma objetiva, com uma miniatura da foto seguida do título e um breve
resumo da notícia, esta com um link de acesso para a leitura completa no site. Para
divulgação e disponibilização de links direto para os eventos realizados pelo UNISAGRADO, também foram inseridos uma listagem de quadros, cada um contendo a
identidade visual dos eventos vigentes, e um link para os mesmos.

Estatística de telas exibidas
2021
Telas exibidas

112*

*Essa somatória não inclui os telões permanentes, ou seja, aqueles que estão em
constante exibição, desde a instalação dos telões
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DIAGRAMAÇÃO DE DOCUMENTOS
O UNISAGRADO possui diferentes documentos institucionais, entre eles: guias, cronogramas, manuais, relatórios, revistas científicas e aulas de educação a distância,
entre outros. Por isso, esses documentos passam por uma diagramação específica,
em que são formalizados e padronizados de acordo com a identidade e valores da
instituição para que apresentem maior credibilidade e confiança, além de garantir
boa leitura e organização das informações.

RELATÓRIO SEXÊNIO
Assim como o Balanço Social, o Relatório Sexênio tem por objetivo apresentar dados, informações e acontecimentos de maneira geral do UNISAGRADO nos últimos
seis anos, por isso possui uma estrutura maior e um grande volume de páginas. Esse
documento, em específico, possuí destaque maior na parte visual, utilizando fotos,
fluxogramas e infográficos. Diferentemente do Balanço Social, ele possui uma versão
física impressa.

MATERIAL PARA IMPRESSÃO
DIAGRAMAÇÃO DE E-BOOKS
E-book é uma abreviação do termo inglês eletronic book e significa livro em formato
digital. Pode ser uma versão eletrônica de um livro que já foi impresso ou lançado
apenas em formato digital. A comunicação do UNISAGRADO utiliza os e-books para
a divulgação dos cursos de graduação e pós-graduação, além de outros materiais
internos, que são encaminhados para os alunos ou colaboradores de forma a complementar um estudo ou conhecimento de algo.

Os materiais impressos são peças auxiliares de acontecimentos na instituição, como
eventos, campanhas, datas comemorativas e outros. Essas peças são produzidas em
diferentes tamanhos e formatos, depois são encaminhadas a uma gráfica que faz
toda a parte de produção.
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DESENVOLVIMENTO DE LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL

AGENDA ANUAL
Anualmente, a Comunicação do UNISAGRADO desenvolve a Agenda de anotações referente ao ano a ser trabalhado.
Essa agenda auxilia os colaboradores,
com páginas do calendário acadêmico,
calendário anual, planner e blocos de
anotações.

EDIÇÃO DE FOTOS
A Comunicação faz constantes coberturas fotográficas dos eventos que são realizados dentro e, quando necessário, fora
do câmpus, sejam voltados ao meio acadêmico ou à comunidade. Essas fotos são
arquivadas nos servidores do setor para
serem selecionadas e editadas em softwares gráficos, conforme a necessidade. Essas edições têm como objetivo melhorar
ainda mais a qualidade das fotos que são
tiradas e prepará-las para o uso adequado
no site da Instituição e nas Redes Sociais.

APRESENTAÇÃO EM POWERPOINT
As apresentações em PowerPoint são utilizadas em diferentes tipos de evento da
instituição, sejam eles abertos ao público ou privados. Um exemplo de evento que
necessita de uma apresentação de slide específica é o Aulão Gabarita Enem. Com o
intuito de apresentar o conteúdo de uma forma mais interativa, os powerpoints do
UNISAGRADO seguem o padrão visual de acordo com a identidade da instituição ou
do evento em questão.

Há diversos projetos, coordenadorias e eventos existentes no UNISAGRADO, como a
feira das profissões, revistas científicas, eventos da pastoral ou de cursos, palestras e
seminários. Para isso, é necessário o desenvolvimento de logotipos, que são uma representação gráfica do nome. Essa criação do logotipo ajudará a garantir a singularidade e a identidade do projeto. Em alguns casos, há a necessidade de criar uma
identidade visual, que além do logotipo conta com um conjunto de elementos que
caracterizam o projeto, como símbolo, slogan, cores, nome, elementos gráficos, entre
outros. Por exemplo, a identidade do Relatório Sexênio, além da utilização majoritária
da cor vermelha, é caracterizada por elementos retos e linhas finas, com uma fonte
sem serifa, remetendo a uma esfera mais moderna e minimalista. As identidades são
utilizadas em todos os materiais para divulgação nas mídias sociais e criação de peças
gráficas internas e externas.

GUIA DE FONTES
Uma aposta do setor de Comunicação
para aumentar a procura de professores
para serem fontes de matérias em veículos de comunicação de Bauru e região
foi a elaboração de um Guia de Professores. Em formato de livreto impresso, contém o nome, formação e áreas sobre as
quais o professor pode ser entrevistado.
O material foi entregue nas redações de
Bauru e região, disponibilizado no site
da Instituição (Acesse o material aqui) e
tem gerado um excelente resultado.
Estatística de entrevistas: professores como fontes de informação
2021
Entrevistas concedidas

23
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PARA O ANO DE 2021, FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES
MELHORIAS NO SITE WWW.UNISAGRADO.EDU.BR
Nas páginas dos cursos de Pós-Graduação, um novo campo foi
implementado: "Quem viu este curso, também viu:", exibindo uma listagem
de cursos relacionados àquele que está sendo visualizado no momento.
Várias páginas e menus do site foram reformulados e tiveram parte de seu
layout atualizado, com o intuito de simplificar o acesso às informações e se
adaptarem às campanhas vigentes na ocasião e às novas modalidades de
ensino, como a página para Inscrições do Vestibular e a Graduação EAD.
Com a permanência da pandemia ao longo do ano, o portal do UNISAGRADO
manteve sempre atualizadas suas páginas referentes ào Covid-19 ao Plano
de Contingência, publicando Notas Oficias, Portarias e Decretos sempre que
se fez necessário e obrigatório, divulgando dicas de cuidados e os Canais
de Comunicação Oficiais da IES para mais informações, de tanto os nossos
estudantes quanto o público externo necessitassem.
O site do UNISAGRADO está em constante atualização. Essas visam não apenas
à divulgação de eventos, notícias, cursos oferecidos pela Instituição, mas também a garantir que todo o conteúdo de informações acadêmicas esteja sempre
em sintonia com as mudanças que ocorrem no câmpus, nos ambientes acadêmico/educacional e corporativo.
Diariamente, o setor de Comunicação recebe, vindos de vários outros setores
da Instituição, pedidos de atualização de conteúdo para o site. Documentos importantes disponíveis para estudantes e comunidade devem estar sempre em
sua versão mais completa e atual, para que não haja divulgação de informações
conflitantes ou equivocadas. Alterações nas informações sobre cursos, datas,
horários de atendimento dos setores, calendário acadêmico, prazos importantes, tudo é constantemente atualizado e produzido de acordo com a necessidade de cada uma das áreas e setores da Instituição.
Essas atualizações diárias gerais são de difícil mensuração, mas um exemplo
contabilizado no ano de 2021, dos eventos realizados pela Instituição que foram
divulgados no site, mostram 50 deles realizados no ano. Contudo, essa é apenas
uma fração dos eventos realizados, já que muitos foram divulgados por outros
meios.

SINALIZAÇÃO
Por motivos de conhecimento, demanda
e otimização do trabalho, a sinalização
física do câmpus é de responsabilidade
da área de web.
A Instituição está sempre em processo
de constante evolução, seja em sua estrutura organizacional, áreas no ensino,
setores administrativos ou no espaço físico. Essas atualizações frequentes exigem que todo o ambiente do câmpus
esteja devidamente sinalizado, de acordo com as normas vigentes exigidas por
lei, de forma clara e objetiva.
A sinalização segue uma identidade visual criada exclusivamente para o UNISAGRADO, abrangendo desde algumas
áreas externas (portões de entrada, muros) até a área interna do câmpus, com
a instalação de totens e placas em cada
uma das entradas de veículos e pedestres, além de bandeiras de bloco distribuídas ao redor dos prédios do câmpus,
nos quais constam os nomes e a localização de cada um dos ambientes do UNISAGRADO, tais como a Reitoria, setores
administrativos, salas de aula, clínicas e
laboratórios.
Em cada um dos prédios/blocos do câmpus, todas as portas são devidamente
sinalizadas com placas de numeração e
nomenclatura, além do uso de totens internos em seus pilares, testeiras suspensas e cartazes.

Para o ano de 2021, foram realizadas as
seguintes melhorias:
Para o Laboratório de Operações Unitárias, tanto a sinalização de identificação do ambiente foi atualizada e revitalizada quanto a sinalização de segurança
e biossegurança específicas do laboratório. Cada um dos equipamentos científicos utilizados no espaço foi identificado com seu respectivo nome.

Novo Laboratório das Engenharias,
localizado no Bloco L da IES, após o término de sua reforma, recebeu nova sinalização atualizada externa e interna
de acordo com a necessidade de cada
um de seus laboratórios e ambientes.

Diversas salas de aula e laboratórios
localizados no Bloco J receberam nova
sinalização referente aos seus quadros
de normas e objetivos, não apenas para
que as informações se mantenham atualizadas, mas também pela reestruturação e realocação de alguns ambientes.

Prédio onde se localiza a Pós-Graduação
da IES teve a sinalização de seus ambientes
e salas completamente revitalizada, com
nova identificação de
setores, placas de aviso
e segurança.
Laboratório de Materiais e Tecnologias Ambientais, localizado no Bloco O,
teve sua sinalização externa e interna
revitalizada e atualizada.
Diversos laboratórios da Área da
Saúde, localizados entre os Blocos D
e E, tiveram sinalização revitalizada/
atualizada: O Laboratório de Análise
de Medicamentos, Laboratório de Manipulação e Laboratório de Tecnologia
Farmacêutica.
Devido à grande reforma e reestruturação de vários setores do câmpus,
a sinalização nas áreas externas ao redor dos prédios da IES foi revitalizada e
teve suas informações atualizadas. Os
totens de entrada
do câmpus, totens
dos jardins externos,
bandeiras de bloco e
placas das paredes
externas dos blocos
foram
reformadas
ou atualizadas de
acordo com a necessidade.

Algumas das testeiras suspensas localizadas em diversos blocos da instituição tiveram suas informações atualizadas de acordo com a necessidade do
ambiente e nova localização de algumas
salas e laboratórios.
A sinalização em Braille de cada um
dos ambientes da IES que necessitam
dessa identificação foi revitalizada e
completa, de acordo com as normas exigidas e da necessidade ocasionada pelas reformas do câmpus.

Para o Núcleo de
Produção Multimídia
foi idealizada nova sinalização para a porta de entrada, assim
como nova sinalização interna, de acordo com a necessidade de cada um de
seus ambientes.
Laboratório de Dança e Expressão
Corporal e Quadra Poliesportiva tiveram seus quadros de normas e orientações atualizados.
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A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

ATUALIZAÇÃO DO MAILING DE IMPRENSA

É responsável pela relação permanente com os meios de comunicação impressos
(jornais e revistas), eletrônicos (emissoras de rádio e televisão) e digitais (sites, blogs
e redes sociais). Mais do que isso, responsabiliza-se por manter contato estreito e afinado, interno e externamente, com o objetivo de comunicar os feitos da Instituição.
Estatística de matérias elaboradas
Matérias elaboradas

260

Estatística de releases enviados por contato com jornalista para publicação –
follow up
2021

Consiste no cadastro dos jornalistas empregados nos veículos de comunicação. A
constante atualização é importante, uma vez que, para que o mailing de imprensa
seja eficaz, ele precisa estar atualizado. Também garante, com isso, que a mensagem
chegue ao destinatário correto, a quem realmente poderá fazer uso dela. É importante ressaltar, em valores reais, mês a mês, o resultado do esforço no relacionamento com a imprensa.
Resultado em valores reais, centimetragem e minutagem
UNISAGRADO

2021

R$

R$ 310.583,22

Resultado em valores reais, mês a mês

Releases enviados

63

Porcentagem média de emplacamento

40%

Releases emplacados

27

JANEIRO

R$ 14.288,00

JULHO

R$ 76.704,65

Porcentagem média de publicações

131,5%

FEVEREIRO

R$ 5.511,76

AGOSTO

R$ 5.762,42

Publicações

55

MARÇO

R$ 1.026,00

SETEMBRO

R$ 19.017,90

ABRIL

R$24.009,89

OUTUBRO

R$ 21.361,39

MAIO

R$ 63.400,93

NOVEMBRO

R$ 42.333,72

JUNHO

R$ 2.926,00

DEZEMBRO

R$ 25.240,56

CLIPPING
Serviço de apuração de recortes de jornais e revistas impressos, assim como meios
eletrônicos e digitais, sobre determinado assunto e atividades da Instituição e da
concorrência. Em parceria com o Grupo de Tecnologia, foi desenvolvido um banco
de dados no software Alchemy, no qual temos a imagem da notícia, o resumo e a
análise tanto do UNISAGRADO quanto da concorrência. O software facilita a produção e o controle do que é divulgado, assim como fornece informações para decisões
gerenciais. Em 2016, o sistema foi atualizado para Árabis, sendo possível armazenar
as seguintes informações:
Veículo de comunicação
Instituição
Data da Veiculação (dia, mês e ano)
Editoria ou programa
Tema

Encaminhamento
Avaliação
Centimetragem/minuto
Valor

2021

2021

NEWSLETTER DIGITAL UNISAGRADO NOTÍCIAS
É um boletim informativo enviado via e-mail, composto de notícias e mensagens de
interesse dos públicos cadastrados em diferentes listagens de endereços digitais:
docentes, funcionários, alunos de graduação e de pós-graduação, veteranos, calouros, futuros alunos, egressos e sociedade. Todas as matérias produzidas são enviadas
na newsletter, semanalmente, assim como os eventos com inscrições abertas.
2021
Newsletters enviadas

154

Notícias enviadas em newsletter

879

2021
UNISAGRADO

61
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ABASTECIMENTO DO PORTAL WWW.UNISAGRADO.EDU.BR E
PORTAL DO RH COM NOTÍCIAS, ALÉM DE CONTEÚDO SOCIAL,
CULTURAL, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E TECNOLÓGICO
O portal UNISAGRADO oferece as principais ações da instituição e do RH, especificamente ações para professores e funcionários. O abastecimento de conteúdo
interno tem como objetivo colaborar com a bagagem de conhecimento e integração do público interno, além de contribuir com conhecimentos específicos de uso
diário no trabalho e sobre assuntos gerais. O conteúdo é publicado periodicamente
no Portal do RH e acessado por todo o corpo funcional da instituição.

REDES SOCIAIS DIGITAIS
O setor de comunicação do UNISAGRADO faz a utilização das Redes Sociais Digitais
para se comunicar com o seu público interno e externo, através de publicações orgânicas e patrocinadas de textos, vídeos, imagens, músicas e podcasts. Os conteúdos possuem, principalmente, a finalidade mercadológica, sendo o planejamento, a
produção e a publicação de responsabilidade intelectual dos integrantes da equipe.
Os materiais são divulgados por meio das contas oficiais da Instituição nas seguintes
plataformas, totalizando sete contas/páginas: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Spotify e Tik Tok.

2021
Notícias inseridas

254

COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS
Produção de matérias pós-evento para abastecimento da imprensa, site, redes sociais, TV Corporativa e comunidade interna e externa. Todos os eventos cadastrados
pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária e com planilha financeira aprovada pela Pró-Reitoria Administrativa, automaticamente, já são incluídos na programação de cobertura jornalística. Outros eventos que não se encaixem nesse perfil
são comunicados para agendamento e incluídos nas atividades. Todo o esforço na
divulgação do evento, que é uma ação do curso, reflete positivamente também para
a divulgação do curso.

Há também a utilização de determinadas redes por cursos e setores com o objetivo
pedagógico e de relacionamento, que são moderadas por coordenadores e gestores,
mas supervisionados pela equipe de comunicação. Ao todo, há vinte e uma contas/
páginas nessa modalidade, entre as plataformas Facebook, Instagram e YouTube.

2021
Coberturas realizadas

84

Estatística de cobertura fotográfica de eventos
2021
Coberturas realizadas

67
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CONTAS OFICIAIS COM OBJETIVO MERCADOLÓGICO
Facebook: https://www.facebook.com/UNISAGRADOBauru
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/unisagradobauru
YouTube: https://www.youtube.com/c/UNISAGRADO
Twitter: https://twitter.com/unisagrado

A instituição possui perfis oficiais nas plataformas digitais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin, TikTok e Spotify, além do WhatsApp para envio de comunicados.
800

Instagram: www.instagram.com/unisagrado_oficial

ABASTECIMENTO DAS REDES SOCIAIS ON-LINE OFICIAIS

Spotify: https://open.spotify.com/show/7gANDs3mTAg3BxvbAZMtJC

710
700

TikTok: https://www.tiktok.com/@unisagrado

743

Facebook UATI: https://www.facebook.com/UATIunisagrado/
Facebook Jornalismo: https://www.facebook.com/jornalismounisagrado/

600

CONTAS OFICIAIS COM OBJETIVO PEDAGÓGICO/RELACIONAMENTO

Instagram Ciências Biológicas: https://www.instagram.com/biologia_unisagrado/
Instagram Design de Moda: https://www.instagram.com/moda_unisagrado
Instagram Educação Física: https://www.instagram.com/educacaofisica_unisagrado/

400

Instagram Biomedicina: https://www.instagram.com/biomedicina_unisagrado

500

Facebook Publicidade e Propaganda: https://www.facebook.com/PPUNISAGRADO

Instagram Estética e Cosmética: https://www.instagram.com/estetica_unisagrado/
Instagram Farmácia: https://www.instagram.com/farmacia_unisagrado/

300

Instagram Enfermagem: https://www.instagram.com/enfermagem_unisagrado

Instagram Gastronomia: https://www.instagram.com/gastronomia_unisagrado/
Instagram Jornalismo: https://www.instagram.com/jornalismo_unisagrado/

200

Instagram Fisioterapia: https://www.instagram.com/fisio_unisagrado/

Instagram Odontologia: https://www.instagram.com/odonto_unisagrado/
Instagram Psicologia: https://www.instagram.com/psicologia_unisagrado/

113
25

Instagram Publicidade e Propaganda: https://www.instagram.com/pp_unisagrado/
Instagram Biblioteca: https://www.instagram.com/biblioteca_unisagrado/

126

100

Instagram Nutrição: https://www.instagram.com/nutricao_unisagrado/

148

11

0

Instagram Pastoral: https://www.instagram.com/pastoral_unisagrado/
YouTube TV Acadêmica: https://www.youtube.com/c/TVAcad%C3%AAmicaUNISAGRADO
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COMUNICADO NO APP

UNISAGRADO NAS ESCOLAS

O aplicativo do UNISAGRADO para dispositivos móveis conta com espaço para veiculação de comunicados, o que possibilita um contato prático e rápido com os estudantes da Instituição, uma vez que o App é utilizado também para consulta de notas,
frequência, horário de aulas e muito mais. A partir disso, são inseridas mensagens
de interesse dos estudantes, sendo elas: divulgação de inscrição em eventos, prazos
para realização de pesquisas institucionais, candidatura para intercâmbio, entre outras. No ano de 2021, foram cadastrados 94 comunicados no App do aluno.

E-MAIL MARKETING
O UNISAGRADO faz a utilização de um software de e-mail marketing que possui
ferramentas que auxiliam nos processos de atrair e gerenciar leads e se relacionar
com públicos internos e externos. Entre as automações ativas na plataforma, estão o
envio de confirmação de inscrição em eventos e o envio de e-book de cursos. Além
disso, a partir da gestão dos leads, é possível cadastrar e segmentar diversos públicos. Atualmente, contamos com as principais listas destacadas abaixo:
Conta

Disparo 2021

Base 2021

Comunicados

436.201

8.505

Graduação

1.279.003

58.074

Pós-Graduação

164.885

8.803

Total

1.880.805

75.382

Os públicos estão divididos em três contas utilizadas pelo setor de comunicação: Comunicados, Graduação e Pós-Graduação. Juntas, elas formam uma base de mais de
79 mil contatos e, em média, 150 mil e-mails são enviados mensalmente.

Em setembro de 2016, a instituição iniciou o projeto UNISAGRADO nas Escolas. O
projeto consiste em:
Visitar escolas de municípios da Região Administrativa de Bauru e cidades com
maior relevância de outras regiões que não tenham contato com o UNISAGRADO através da Feira de Profissões.
Divulgar a instituição e os cursos de graduação a alunos do 3º ano do Ensino Médio dessas escolas, por meio de apresentação de vídeo institucional e breve palestra, com entrega de material impresso e brinde, assim como o preenchimento
de um formulário. Os cursos de pós-graduação também são divulgados na sala
dos professores.
Após o término da visita, os cadastros dos estudantes são utilizados para relacionamento e processos de inscrição no vestibular e matrícula, além de outras
ações de divulgação. É feito o acompanhamento constante dos candidatos até o
fim dos vestibulares agendados.
Durante o ano de 2021, não houve visitas às escolas devido à pandemia da Covid-19,
contudo o UNISAGRADO recebeu escolas para palestras e tour pela câmpus.
Executa palestras em escolas,
introduzindo os diferenciais do
UNISAGRADO e realizando a captação
de leads

Participa de Feiras e Eventos externos

■ Prevê Objetivo

■ Sagrado Xperience

■ Feira das Profissões
■ Aulão ENEM

■ Colégio Idalina
■ Colégio São Francisco

Participa do ENEM e demais vestibulares

■ ETEC

■ UNESP: 14 e 15/11

■ Tours: 01 e 08/12

■ ENEM: 21 e 28/11
■ FUVEST: 12/12
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UNISAGRADO nas Empresas
Também está sendo desenvolvido o projeto UNISAGRADO nas Empresas com as
seguintes empresas parceiras:
■ Sindustrial Engenharia LTDA

■ NSGroup Participações Societárias
LTDA
■ Alternativa Sistemas
■ Approach

■ Concilig Telemarketing e Cobrança
LTDA

■ BOY SERVICE INDUSTRIA E
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
(G4 Máquinas)

■ MA Coneglian

■ Cocreare Soluções Digitais LTDA

■ Boulevard Shopping

■ Kimetais

■ Sorri Bauru

■ NEW WAY

■ Mectrol do Brasil

■ Novos Líderes (Serviços
Empresariais)

■ FINCH Brasil Soluções Integradas de
Tecnologia

Novas parcerias fechadas em 2021

Ecovita

Ikatec Engenharia de
Software

■ Origem do Brasil

■ LECOM

■ Palamin - Gráfica

■ Colégio São Francisco

■ Register Manutenção - STAR
Automação

■ Exponencial Energia LtdaComercializadora de Energia

As atividades consistem em parcerias com empresas de Bauru e região. Nos cursos
de Pós-Graduação o aluno do UNISAGRADO que também é funcionário de empresas parceiras, tem desconto de 15%, condicionado à pontualidade. Em contrapartida,
a empresa faz a divulgação do UNISAGRADO aos seus funcionários.

■ Traço Comunicação

Kyrios Tecnologia

Tel Telecomunicações

Tiliform

Verittá LOG Logística e
Transportes

■ Witzler Energia Ltda-Prestadora de
Serviços de Energia
■ Witzler Soluções em Energia EireliWitzler Soluções-Prestadora de
Serviços
■ Kyrios Tecnologia
■ Ikatec Engenharia de Software
■ Ecovita
■ Tiliform
■ Tel Telecomunicações
■ Verittá LOG Logística e Transportes
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Ouvidoria
Em 2021, as Instituições de Ensino Superior de todo o mundo continuaram afetadas pela pandemia da Covid-19, bem como a educação global em todos os níveis.
A Ouvidoria do UNISAGRADO teve o desafio de manter atendimento humanizado
e acolhedor, com a proibição de contato mais próximo, do atendimento presencial,
fazendo uso das ferramentas de comunicação e não deixando que essa situação distanciasse a Ouvidora do usuário desse canal de atendimento.
Na pandemia, foi necessário buscar respostas rápidas para mitigar os riscos e adequar a estrutura organizacional às contingências trazidas pela nova realidade. Nesse
cenário, as Ouvidorias desempenharam papel importante, e os maiores desafios enfrentados pelo canal, independentemente do segmento a que pertencia, reforçando
o compromisso e a missão dessa instância de escuta e inclusão, seguem abaixo:
Fazer mais com menos - com as consequentes estratégias de isolamento social, a
Ouvidoria teve que se adaptar com canais e o quadro de colaboradores reduzido.
A inclusão de todos os envolvidos - a inclusão de todos os setores, ou seja, colaboradores, docentes, coordenadores e diretores, Pró-Reitores e usuários, numa escuta
acolhedora, acessível e humanizada.
Manter a qualidade do atendimento e das respostas - a primeira dificuldade a ser
vencida foi atender por forma remota, virtual ou por telefone aquele usuário que antes buscava atendimento presencial, uma forma de acolhimento e relacionamento
mais próximo com a IES.

Os números apresentados no gráfico abaixo referem-se às demandas mensais recebidas no ano de 2021 – Janeiro a Dezembro, em que se constatou a maior procura
pela Ouvidoria nos meses de Janeiro e Março – início de semestre, devido aos assuntos como matrícula, bolsas, pendências financeiras, pedidos de transferências, e
outros como a continuidade das aulas remotas em substituição às aulas presenciais;
em Julho – resultante de dificuldades financeiras em continuar o curso e dificuldades pedagógicas no acompanhamento das atividades remotas; e Dezembro, devido
ao encerramento do semestre e parada do sistema acadêmico (migração) a partir da
segunda quinzena do mês:
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Obter a aderência e o engajamento dos demais setores envolvidos na resolução
da demanda - além de saber ouvir, o Ouvidor precisou se fazer ouvir dentro da Instituição, pois não existe a figura do Ouvidor isolado ou de uma Ouvidoria apartada do
todo organizacional.
Produzir indicadores capazes de direcionar as tomadas de decisões - para dar
agilidade à IES, a escuta dos mais diferentes públicos foi uma ferramenta estratégica
para a tomada de decisões.
Ampliar o diálogo - um desafio para a Ouvidoria neste cenário de pandemia foi ampliar os canais de percepção e de diálogo da IES e, consequentemente, sua influência, para uma comunicação positiva e produtiva com seus públicos.

Esp. Ana Carolina Brito Garcia durante atendimento da Ouvidoria
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COMPROMISSO
INSTITUCIONAL
Sistema de Gestão

A estrutura organizacional é a forma como a instituição está dividida
e hierarquizada.

Chanceler
Prof.ª Irmã Márcia Cidreira

Reitora
Prof.ª Dra. Irmã Vânia Cristina
de Oliveira

Vice-Reitora
Prof.ª Dra. Irmã Fabiana
Bergamin

Pró-Reitora Administrativa
Prof.ª M.ª Irmã Grazielle
Rigotti da Silva

Pró-Reitora de Extensão e
Pastoral Universitária
Prof.ª Dra. Sandra de O. Saes

Pró-Reitora Acadêmica
Prof.ª Dra. Eveline Ignácio
da Silva Marques

Diretora da Área de Ciências
Exatas, Humanas e Sociais
Prof.ª Dra. Beatriz Antoniassi

Diretor da Área de Ciências
da Saúde
Prof. Dr. Eduardo Aguilar Arca

Diretor de Pós-Graduação
e Pesquisa
Prof. Dr. Kleber Luiz
Nardoto Milaneze
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Organograma Institucional
Com o objetivo de proporcionar a construção da cultura de transparência, espelhar a
atual hierarquia existente entre todas as áreas e para que os colaboradores se sintam
mais integrados na Instituição, foram realizadas reuniões com todos os Gestores de
setor, bem como estudos para a elaboração de um organograma institucional, com
vistas a subsidiar decisões a respeito do redimensionamento da estrutura organizacional em nível de Reitoria, Pró-Reitorias, Áreas e demais órgãos auxiliares suplementares e de apoio.
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Transformação na Gestão
Em 2021, com o objetivo de atualizar o organograma institucional de acordo com
a nova realidade de Centro Universitário, o UNISAGRADO:
■ Unificou as Pró-Reitorias de Graduação e Pós-Graduação e Pesquisa.
■ Unificou as diretorias de cursos de graduação.
■ Unificou as coordenações de cursos de graduação.
Também, tendo em vista a oferta de cursos de graduação e pós-graduação na
modalidade a distância:
■ Abriu uma coordenação de EaD.
■ Abriu uma Diretoria de Pós-Graduação e Pesquisa.

Lançamento cursos EaD

Novos Lançamentos
de Produtos
Em 2021, tendo em vista a sustentabilidade da instituição e contexto de crescimento para a Educação a Distância, em coerência com a tradição e inovação conquistadas ao longo de 68 anos, o UNISAGRADO investiu na diversificação de seu
portfólio com o lançamento de:
■ 31 cursos de graduação EaD.

Lançamento do EaD
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O Pacto Educativo Global e
o Plano de Desenvolvimento
Institucional
Vivemos num mundo em transformação
contínua, agitado por inúmeros desafios,
o que exige um constante trabalho de
reflexão, estudo, análise e projeção para
os próximos anos do UNISAGRADO, em
um movimento que propõe enxergar
com esperança um futuro bem melhor
para a educação.
Com o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco, urge reavivar o
sentido de inspiração cristã e natureza
católica de nossa Instituição, tendo o Coração de Jesus como Mestre e Educador,
motivando-nos a pensar, querer e agir
segundo o Evangelho e a viver os ensinamentos da Bem-aventurada Clélia Merloni nas decisões cotidianas.
O UNISAGRADO está participando do
PACTO GLOBAL PELA EDUCAÇÃO proposto pelo Papa Francisco com o objetivo de promover uma aliança com Instituições Educacionais e de Pesquisa na
busca por uma educação que integre a
Instituição, os educadores, os estudantes, as famílias e a sociedade civil para
gerar um ambiente comum de formação da pessoa humana capaz de enfrentar os desafios do amanhã.

O Papa Francisco em sua mensagem de
lançamento da proposta destacou que
são necessários seguir alguns passos:

e alteridade. Tal postura caracteriza a
nossa confessionalidade como Instituição de Ensino Superior, como lugar do
“interesse genuíno e sincero por tudo o
que é humano e humaniza”. Sim, “tudo
está interligado”, todas as dimensões,
quais sejam, humana, espiritual, social,
ambiental, econômica, política e cultural.

Excelência no ensino, pesquisa e extensão não se conquista de um dia para o
outro, é fruto de muito trabalho e dedicação. Ressaltamos uma convicção antropológica: a pessoa é dotada de inúmeras
potencialidades e está no centro de todo
o processo.

1. Coragem para colocar a pessoa
humana no centro
CLIQUE AQUI
E SAIBA MAIS!

2. Coragem de investir as melhores
energias com criatividade e
responsabilidade
3. Coragem de formar pessoas
disponíveis para se colocarem ao
serviço da comunidade
Elaboramos, em 2020, e assumimos, a
partir de 2021 até 2025, com coragem e
esperança, um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que coloca a pessoa
no centro do processo educacional e em
relação com outras pessoas e as realidades nas quais estão inseridas. Projetar a
educação em longo prazo implica formar
pessoas abertas, responsáveis, disponíveis a encontrar tempo para a escuta, o
diálogo, a reflexão e a ação social.
Entre 2021 e 2025, trilharemos um caminho educacional com um novo pensamento, capaz de unir diversidade e unidade, igualdade e liberdade, identidade

Papa Francisco no lançamento do Pacto Educativo Global (Live)
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Perfil dos Funcionários

Tempo de Serviço

Tipo de Contrato

Professores

Funcionários

Até 1 ano

11

32

Professor

170

De 1 a 5 anos

55

58

Técnico-Administrativo

136

De 6 a 10 anos

56

24

Estagiário

9

De 11 a 20 anos

26

9

Jovem Aprendiz

8

De 21 a 45 anos

22

13

Estagiários

Jovens Aprendizes

De 0 a 6 meses

1

1

De 6 meses a 1 ano

6

7

De 1 a 2 anos

2

0

Pessoas Com Deficiência
Considerando a porcentagem de 5% (cinco por cento) do total de número de docentes e técnicos administrativos da IES para enquadramento na Lei de Cotas, seu
quadro funcional, em 2021, finalizou com 18 pessoas com deficiências variadas, conforme tabela a seguir:

Idade
Estagiários

Mental

1

Auditiva/Física

3

De 0 a 20 anos

0

De 0 a 20 anos

5

Física

2

De 21 a 30 anos

12

De 21 a 30 anos

4

Auditiva/Física/Mental

6

De 31 a 40 anos

71

De 31 a 40 anos

0

Visual

2

De 41 a 50 anos

52

De 41 a 50 anos

0

Auditiva

4

De 51 a 60 anos

28

De 51 a 60 anos

0

De 61 a 75 anos

7

De 61 a 75 anos

0

Professores

Gênero

Jovens
Aprendizes

Funcionários
Professores

Funcionários

Estagiários

Jovens
Aprendizes

Feminino

104

80

4

4

Masculino

66

56

5

4

De 0 a 20 anos

3

De 21 a 30 anos

38

De 31 a 40 anos

33

De 41 a 50 anos

38

De 51 a 60 anos

19

De 61 a 75 anos

5

De 15 a 20 anos

8
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Plano de Contingência

Escolaridade
Pós-Doutorado

10

Doutorado

92

Mestrado

70

Especialização

27

Graduação

28

Ensino Fundamental

19

Ensino Médio

60

A pandemia da Covid-19 persiste há mais de um ano. Neste sentido, o Setor de Recursos Humanos manteve atualizado, conforme as novas concepções e necessidades, o Plano de Contingência, documento que define as medidas tomadas pelo
UNISAGRADO diante desse contexto, com objetivo de estabelecer orientações para
garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores do corpo docente e técnicos
administrativos, definindo estratégias, ações e rotinas a serem adotadas de forma
coordenada e tendo como base as recomendações dos decretos governamentais e
da Organização Mundial da Saúde (OMS) no que diz respeito à prevenção ao contágio e enfrentamento da emergência em saúde pública.

Políticas Institucionais
Porcentagem de Mulheres e Homens em Cargos de Chefia
Homens

22%

Mulheres

78%
CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICOADMINISTRATIVO
Participação em treinamentos
761

Aferição de Temperatura
Mantiveram-se as aferições de temperatura para todas as pessoas que frequentam o câmpus do UNISAGRADO. Dessa
forma, nos portões, foram alocados colaboradores que realizam as aferições na
entrada do câmpus. Para cumprir essa
demanda, foram montadas escalas de
revezamento semanal para atender aos
alunos, colaboradores e comunidade em
geral.

Implantação do Diálogo Semanal
de Segurança – DSS
CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE
Semana de
Estudos do Corpo
Docente (SECoD)

Eventos locais,
nacionais e
internacionais

362

385

O Diálogo Semanal de Segurança – DSS
é um projeto de segurança do trabalho
que objetiva conscientizar os trabalhadores e divulgar medidas de prevenção de doenças e acidentes no trabalho.
Ocorreu por meio da divulgação de conteúdos atuais e importantes através das
redes sociais do UNISAGRADO e para

os colaboradores através do WhatsApp,
além de apresentação nos telões digitais
e cartazes comunicativos nos quadros
de aviso do câmpus.
Utilizando a plataforma Teams, o Técnico de Segurança do Trabalho e alguns
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA realizaram
semanalmente, reuniões para sequenciar o desenvolvimento do projeto, com
o intuito de alinhar e discutir temas para
uma boa gestão de segurança e saúde
no trabalho. Houve ainda a colaboração
dos alunos de diversos cursos do UNISAGRADO no desenvolvimento da arte de
cada tema para divulgação.

Periodicidade das Higienizações
Intensificou-se a higienização nos ambientes do câmpus e, dessa forma, foi
elaborada uma tabela com a frequência
de higienização definida para cada setor,
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considerando as atividades desenvolvidas nesses locais. Foi incluido ainda no
Manual de Limpeza (anexo XIII do Plano
de Contingência) o item “Periodicidade
de Limpeza nos Ambientes”, com objetivo de potencializar a prevenção, amenizando os riscos de contaminação por
Covid-19.

Suporte Emergencial
Ampliou-se a equipe do Suporte Emergencial, composto por uma enfermeira, psicóloga e técnica de enfermagem,
passando a ter, em sua composição, um
Técnico de Segurança do Trabalho e Inspetores de alunos, atuando nas atividades de atendimentos emergenciais no
que diz respeito à saúde física e mental,
como também a segurança do trabalho.

Orientações e Comunicados
Internos
Aos colaboradores do Corpo Docente e
Corpo Técnico Administrativo, foram fornecidas orientações acerca dos cuidados
e prevenções à Covid-19, com relação a
utilização correta de máscara, utilização
de garrafa própria, cuidados com o uso
de transporte coletivo, utilização dos banheiros, revezamento nas áreas de alimentação, distanciamento social, higienização correta das mãos, ambiente de
trabalho limpo e organizado, cuidados
aos tossir ou espirar, evitar tocar mucosas, privilegiar a ventilação natural dos
setores, cuidar da alimentação e hidratação, cumprimento do Plano de Contingência da Instituição e demais ações
preventivas.

Questionáriode Saúde
Deu-se continuidade à aplicação do
Questionário de Saúde, disponibilizado
aos colaboradores através do Portal RH
Online, no qual sinalizam a presença
de sintomas da Covid-19. Diariamente é
enviado aos funcionários e professores,
e-mail relembrando o preenchimento
do questionário.
As respostas são acompanhadas diariamente e, para os casos que apresentam
sintomas, ocorre contato com o colaborador pelo WhatsApp, solicitando a procura por atendimento médico e segundo consta no Plano de Contingência no
que diz respeito à casos suspeitos de
Covid-19.

Equipamento de Proteção
Individual – EPI
Aperfeiçoou-se o controle de compras e
entregas de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s, conforme Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA e normas Regulamentadoras.
Com a Pandemia, houve a substituição
dos EPI’s reutilizáveis pelos descartáveis, com objetivo de reduzir o risco de
contaminação por Covid-19.

Comunicado sobre a pandemia

Assim seguiu-se com a confecção de
kits de máscaras descartáveis, entregues semanalmente às colaboradoras

do setor de Conservação e Limpeza,
bem como a distribuição de óculos de
proteção às colaboradoras do mesmo
setor, que realizam higienização nos
banheiros.
Para o exercício de 2021, merece destaque o investimento de aproximadamente R$ 11.000.00 com as aquisições
de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) para o combate a Covid-19.
Além dos EPI’s constados no Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais –
PPRA, foram adquiridos para os Docentes que retornaram às aulas práticas:
■ Protetores faciais (Face Shiled);
■ Óculos de proteção;
■ Máscaras descartáveis;
■ Máscaras com filtro (PFF2);
■ Luvas de procedimento e nitrílicas;
■ Aventais TNT;
■ Toucas sanfonadas (descartável).
Mantiveram-se também os diversos recipientes (dispenser) distribuídos no
câmpus abastecidos com espuma higienizadora de álcool isopropílico, bem
como sabonetes antibacterianos líquidos em todos os lavabos e totem com
pedal para álcool em gel próximo aos
relógios de ponto.
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Benefícios e Incentivos
Os benefícios e incentivos oferecidos pelo UNISAGRADO respeitam as normas estabelecidas nas Convenções Coletivas de Trabalho, realizadas pelos sindicatos.
A IES manteve sua política de benefícios e procurou aprimorar a prática destes
focando, principalmente, em assegurar serviços que pudessem se aproximar das
necessidades do corpo docente e técnico-administrativo.
Assim, o setor de Recursos Humanos prosseguiu com as ações alinhadas à qualidade de vida de seu pessoal e o cumprimento das cláusulas previstas nas Convenções
Coletivas de Trabalho, direcionadas, sobretudo ao bem-estar e à segurança de seu
pessoal.

Educação Formal
Destaca-se a participação dos docentes e técnicos administrativos no que diz respeito à educação formal, com a concessão de bolsas de estudos 100%.
Mês

Graduação

PósGraduação

Janeiro

15

3

Fevereiro

18

14

Março

18

17

Abril

17

18

Maio

16

17

Junho

15

18

Julho

14

18

Agosto

14

18

Setembro

15

18

Outubro

15

20

Novembro

15

20

Dezembro

15

20

A IES, além de permanecer oferecendo oportunidades para os funcionários e
professores concluírem seus estudos através de bolsas de graduação e pós-graduação,
deu continuidade à formação continuada de seus dependentes, oferecendo-lhes
bolsas de 100% para graduação.

Assistência Médica e Saúde Multidisciplinar
Com o objetivo de manter a sustentabilidade da Instituição e a qualidade na prestação dos serviços de assistência médica, em 2021 o UNISAGRADO alterou a modalidade do convênio médico para coparticipação, sendo que os colaboradores arcam com uma porcentagem dos custos de exames e consultas, de acordo com
os valores estipulados pela prestadora de serviços médicos UNIMED. Conforme as
convenções coletivas de trabalho (auxiliares e professores), ficam isentos às cirurgias e internações.
O plano possui cobertura para procedimentos listados no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde conforme especificado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).
Além disso, deu continuidade aos seus atendimentos de maneira multidisciplinar e
proporcionou uma melhor qualidade de vida aos colaboradores, oferecendo serviços
sem custo nas diversas áreas da saúde, tais como: Ginástica laboral, Odontologia,
Psicologia, Nutrição, Estética.

Biblioteca
A Biblioteca “Cor Jesu”, localizada dentro do câmpus, adquiriu melhorias em termos
tecnológicos, com novo Catálogo Pergamum e Biblioteca Virtual.
Em consequência da pandemia, manteve-se fechada para atendimento presencial
aos alunos e colaboradores durante o período de quarentena. No entanto manteve o
serviço de empréstimos, com agendamento de dia e horário para retirada, aplicação
da quarentena aos materiais devolvidos, além do aprimoramento dos serviços online
oferecidos remotamente.
Wesley Franco - Beneficiário de bolsa

26 bolsas concedidas a dependentes

Após flexibilização da mesma, a biblioteca abriu para atendimento presencial, cumprindo todos os requisitos exigidos pelos órgãos de saúde.
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Refeição
A IES manteve, em 2021, a todos os colaboradores do corpo técnico-administrativo,
inclusive docentes administrativos, o vale-refeição sem nenhum custo, a ser utilizado
em qualquer restaurante do território nacional que tenha o credenciamento com
a empresa fornecedora, contando com o maior número de estabelecimentos
conveniados, e aderindo a todas as vantagens previstas na lei do PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador).

Empréstimo Consignado
A IES deu sequência ao benefício de concessão de empréstimo bancário consignado
aos docentes e técnicos administrativos, tendo mantido os convênios com duas
instituições bancárias, desde que as parcelas não ultrapassem 30% do salário líquido.
Sendo assim, os colaboradores tiveram a opção de escolherem, entre as conveniadas,
qual se enquadrou melhor à sua necessidade financeira, sendo descontado através
da folha de pagamento.

Progressão de Carreira do Corpo Técnico-Administrativo
O setor de Recursos Humanos continuou com a prática no que diz respeito ao Plano
de Carreira do Corpo Técnico Administrativo e prosseguiu com políticas voltadas para
a valorização dos funcionários, através do desenvolvimento de habilidades técnicas
profissionais. Assim, foi possível manter uma estrutura de cargos e salários atualizada
entre os valores efetivamente pagos e os serviços realizados.
A estrutura funcional permaneceu composta por diferentes cargos, enquadrados
a partir da análise de descrição das atribuições, complexidade do trabalho,
especificidade, responsabilidade, nível de competências e demais requisitos exigidos
para o desempenho das atividades que lhes correspondem.
Diante dessa realidade, as promoções ou aumentos individuais de salários estão
ocorrendo nas seguintes situações:
■ Mérito por evolução horizontal
■ Mérito por evolução vertical na carreira
■ Promoção ou paradigma salarial

QUADRO DE PROGRESSÃO
Antiguidade

Promoção

Total

25

11

36

Com a finalidade de aprimorar o Plano de Cargos e Salários do UNISAGRADO, o
setor de Recursos Humanos consolidou em 2021, através de referências de mercado
e qualificação do segmento em questão, uma parceria com a empresa Fabri
Consultoria Empresarial. A proposta teve como principais objetivos a transparência
para o colaborador com relação as regras de ascensão e política salarial da IES, o
desenvolvimento de uma visão estratégica sobre programas de remuneração e
a construção de hierarquia entre os colaboradores para facilitar a construção de
estratégias de remuneração.
A implementação do plano ocorreu a partir de setembro, seguindo uma sequência
de etapas, como:
1. Revisão das Descrições dos Cargos: consiste em conhecer a estrutura
organizacional da IES para, posteriormente, delinear os cargos quanto aos seus
objetivos, atribuições, deveres, responsabilidades e níveis de autoridade;
2. Avaliação dos Cargos: constitui-se em identificar qual o peso do cargo na
instituição e, a partir disso, elaborar uma matriz, constando competências e
habilidades exigidas para o desempenho na função;
3. Pesquisa salarial: visa alinhar a avaliação dos cargos e os dados de mercado
para após, estabelecer grupos salariais que irão definir as estratégias de
remuneração;
4. Construção das faixas salariais e critérios para ascensão dos colaboradores:
propõe elaborar uma tabela salarial com o propósito de servir como referência
para a tomada de decisões sobre reajustes, promoções e contratações;
5. Finalização do Plano de Cargos e Salários: apresentar o Plano para a Diretoria, e
após, para o comitê interno e demais colaboradores.
Os gestores e seus colaboradores se mostraram receptivos e motivados com o
andamento dos trabalhos de descrição dos cargos, realizados ao decorrer do ano de
2021.
No mês novembro, iniciaram as validações das descrições de cargos, e posteriormente
será realizada a apresentação aos envolvidos.
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Medicina Ocupacional e
Segurança do Trabalho

Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes

Em 2021, a IES manteve as suas ações em relação à ergonomia nos setores como:
aquisição de cadeiras ergonômicas, climatização, iluminação e equipamentos mobiliários e continuando a oferecer mais conforto físico e mental.

Durante o ano de 2021, a CIPA do UNISAGRADO teve grande atuação de orientação, acompanhamento e fiscalização dos espaços universitários no que diz respeito
à pandemia provocada pela Covid-19 e às ações de mitigação da doença.

Aperfeiçoou ainda o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, o qual apresenta caráter preventivo para rastreamento e diagnóstico precoce
dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Também o compromisso de avisar
e acompanhar os professores e funcionários na realização dos exames periódicos e
complementares exigidos por lei.

Ao mesmo tempo, continuou com as suas ações rotineiras, eventos e treinamentos.

Manteve-se a utilização do Software Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho, para gerenciar as atividades de serviço médico, consultas, exames, acidentes e
doenças, bem como o controle e o cálculo de exames periódicos por meio da visão
sobre os resultados estatísticos.
O Módulo está preparado para cumprir as determinações da NR 07 do Ministério
do Trabalho, que determina o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- PCMSO, disponibilizando um perfil das ocorrências realizadas e repassando informações para tomada de decisão do Serviço Especializado de Medicina e Segurança
do Trabalho - SESMT.
Em 2021, o UNISAGRADO firmou contrato com a empresa Ocuppe para elaboração
e gestão dos documentos de Saúde e Segurança do Trabalho. Na empresa, também
são realizados os exames admissionais, periódicos, demissionais e demais exigidos
pela NR 07.

Atendendo as Normas Regulamentadoras, no que diz respeito a Saúde e Segurança
dos colaboradores do UNISAGRADO, foram ministrados ao decorrer do ano de 2021,
treinamentos obrigatórios, que definem o conjunto de disposições e procedimentos
técnicos, visando a conscientização quanto a prevenção de doenças, acidentes de
trabalho e o desenvolvimento de uma cultura preventiva.

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA - NR 05
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, visando a preservação da vida
e a promoção da saúde do trabalhador. Neste sentido, no dia 18/02/2021, foi aberto
o processo eleitoral da CIPA para a escolha dos Cipeiros da Gestão 2021/2022.
A eleição da CIPA sucedeu no dia 01/03/2021 e, devido à pandemia da Covid-19, teve
votação realizada através do Portal RH Online,
em que os colaboradores
puderam votar de forma
individual e sigilosa, conforme exige a Norma Regulamentadora – 05. Após
a eleição e apuração dos
votos, foram eleitos seis representantes dos empregados e seis designados
pelo empregador, totalizando doze Cipeiros.
Instalação e posse da nova gestão da CIPA
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Nos dias 15, 16 e 17 de março, foi proporcionado o treinamento preparatório da
CIPA – NR-05, realizado na modalidade
Online, via plataforma Youtube, ministrado pelos profissionais da empresa Soter, com o objetivo de capacitar os eleitos
para a gestão 2021/2022.

Segurança sobre Sistema Elétrico de Consumo – SEC – NR 10
O treinamento NR 10 tem como finalidade principal definir boas práticas dos serviços
que envolvem direta ou indiretamente o uso de eletricidade e garantir a saúde, a
segurança e a integridade física dos profissionais envolvidos nesses processos.
Treinamento preparatório

Equipamento de Proteção Individual – EPI – NR 06
A Norma Regulamentadora – NR 06 determina as atribuições legais a respeito do
fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI pelo empregador ao
trabalhador, bem como também especifica quais equipamentos obrigatórios devem ser fornecidos e utilizados nas atividades que requerem o uso destes, garantindo a saúde dos trabalhadores, minimizando e evitando lesões.
Com o propósito de conscientizar e proteger os trabalhadores, o treinamento NR 06
foi ministrado pelo Técnico de Segurança do Trabalho aos colaboradores do setor de
Conservação e Limpeza, Prefeitura do Câmpus e Residência, instruindo sobre a utilização, guarda e conservação dos EPI’s, inclusive em tempos de pandemia.
Na ocasião, reforçou a prevenção e os cuidados quanto à Covid-19 no que se refere ao
distanciamento social, cumprimento dos protocolos e periodicidade de higienização
nos ambientes, importância do uso da máscara e sinalizações de segurança, conforme Plano de Contingência do UNISAGRADO.

Desse modo, o eletricista do setor Prefeitura do câmpus participou, nos dias 16/03/2021
à 20/03/2021, do curso de capacitação, conforme estabelece a Norma Regulamentadora – NR 10, em que foram abordadas as medidas de proteção coletiva, uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, medidas de segurança durante as atividades
e outros conteúdos como: Introdução à segurança com eletricidade, acidentes de
origem elétrica, técnicas de análise de risco, medidas de controle do risco elétrico,
proteção contra combate de incêndio e primeiros socorros.
O referido curso foi ministrado pela empresa ABM Treinamentos, tendo como
responsável Técnico o Engenheiro Eletricista João Renato Moretti.

Curso Básico para Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – NR 20
A Norma Regulamentadora – NR 20 estabelece requisitos mínimos para a gestão da
segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes
das atividades que requerem o manuseio e a manipulação de inflamáveis e líquidos
combustíveis.
O treinamento foi ministrado pela empresa Integra Saúde e Segurança no Trabalho à
três colaboradores do setor de Conservação e Limpeza que utilizam, ocasionalmente
líquidos inflamáveis, como a gasolina, para abastecimento de sopradores e abordou
temas relevantes, como: características, propriedades, perigos e riscos, controles
coletivo e individual para trabalhos com inflamáveis, fontes de ignição e seu controle,
procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis, classes de
extintores e métodos de extinção do fogo.
O curso foi ministrado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Mateus Facin.

Treinamento NR 06
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Prevenção e Combate ao Incêndio e Primeiros Socorros
Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, foi realizado o treinamento "Prevenção e Combate
ao Incêndio e Primeiros Socorros" para a equipe de Inspetores da Instituição. As
capacitações foram ministradas pelo técnico de segurança do trabalho Cristofor
Aureliano de Souza e pela enfermeira Isabela Pereira.
No primeiro dia, foi promovido de forma teórica o treinamento de Prevenção e
Combate ao Incêndio, contando com dados históricos, segurança do trabalho,
apresentação da NR 23 (que rege a Proteção contra incêndios), causas e classes
de incêndio e métodos de extinção do mesmo, entre outros.
No dia seguinte, foi realizada a continuação do treinamento, focado, entretanto,
na parte prática. Por meio de exercícios simulados, os colaboradores envolvidos
puderam utilizar os extintores de incêndio para se prepararem de forma correta e
segura, em caso de futuras ocorrências.
No último dia, a enfermeira Isabela Pereira ministrou o treinamento de Primeiros
Socorros, especificando também a parte teórica e prática e realizando simulações
que abordavam quais são os procedimentos necessários em cada caso.

Treinamento Primeiros Socorros

Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos – NR 31
O treinamento teve como finalidade estabelecer os preceitos a serem observados
na organização e no ambiente de trabalho, compatibilizando o planejamento e o
desenvolvimento das atividades na agricultura no que diz respeito à aplicação de
agroquímicos, preservando, assim, a segurança e a saúde do meio ambiente e do
trabalho.
O curso aconteceu entre os dias 08/02/2021 a 10/02/2021 e foi ministrado pelo
instrutor Engenheiro Agrônomo Guilherme de Moraes, do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural – SENAR, em parceria com o Sindicato Rural da cidade de
Pederneiras/SP.

Treinamento Prevenção e Combate ao Incêndio

Na capacitação, foi abordado as formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos, conhecimento de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros
socorros, rotulagem e sinalização de segurança, medidas higiênicas durantes e
após o trabalho, uso de vestimentas e equipamentos de proteção pessoal e limpeza e manutenção das roupas.
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Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Visando dar continuidade ao desenvolvimento de ações que primam pela valorização dos funcionários, o setor de Recursos Humanos aprimorou o planejamento de
seus programas de treinamento.
Assim, em 2021, destaca-se a 26ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), realizada no período de 08 a 12 de novembro, tendo como finalidade
conscientizar os docentes, técnicos administrativos, estagiários e jovens aprendizes,
em relação à importância da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao ambiente de trabalho.
O evento teve como tema: “Mude o Mindset e Perceba o Risco” e contou com a apresentação de cinco palestras realizadas na modalidade presencial, ministradas por
profissionais especializados.
1. Mesa Redonda - Motivação: cadê você?
Palestrante: Fernando Mantovani.
2. Mesa Redonda - Comportamento Seguro e Saúde: cultura, valores e percepção
de riscos
Palestrantes: Prof.ª Beatriz Antoniassi Tavares; Cristofor Aureliano de Souza; Ir. Giuliane; Prof. Thiago Pignatti de Freitas; Prof.ª Thelma Margarida de Moraes dos Santos;
Prof. Rafael Resende Marques da Silva.
3. Mesa Redonda - Relacionamento interpessoal e comunicação do sim
Palestrantes: Luciana Galhardo Batista Simon; Prof.ª Debora Scardine da Silva Pistori.
4. Mesa Redonda - Qualidade de vida, saúde e bem-estar: em casa e no trabalho
Palestrantes: Prof. Guilherme Ferreira da Silva; Prof.ª Márcia Aparecida Nuevo Gatti;
Prof.ª Camila Gimenes; Raphael Mandelli Afonso Garcia.
5. Mesa Redonda - A dependência digital e o seu corpo
Palestrantes: Prof.ª Marcela Gomez Alves da Silva, Prof.ª Marta Helena Souza De
Conti; Prof.ª Ketilin Mayra Pedro.

Palestra - Prof. Guilherme Ferreira da Silva
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Integração

Trabalho em altura / Reciclagem – NR 35
A Norma Regulamentadora - NR 35 estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a
execução, garantindo assim a segurança e a saúde
dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com trabalhos em altura.
É considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de dois metros do nível inferior, em um
curso que haja risco de queda. Nesse sentido, foi ministrado aos trabalhadores de alguns setores que realizam trabalhos caracterizados como atividade em
altura, totalizando onze participantes, (sete colaboradores dos setores de Conservação e Limpeza, três da
Prefeitura do Câmpus e um da Central de Eventos).

Parte importante da contratação é a inserção do contratado no ambiente de trabalho.
Em 2021, o UNISAGRADO inseriu:
Funcionários

Docentes

Técnicoadministrativo

Reposição

Expansão

Reposição

Expansão

Integração

31

9

7

5
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Manual de Integração

Treinamento Trabalho em Altura

Foram abordados assuntos teóricos e práticos, como: normas regulamentadoras aplicáveis ao trabalho em altura, análise de riscos e condições aplicáveis; riscos potenciais, acidentes típicos de trabalho em altura, condutas em situações de emergência,
técnica de nós, técnicas de acesso por escada, técnicas de linha de vida; talabarte e
mosquetões, fitas de ancoragem; e simulações de situações práticas para altura. O
curso foi ministrado pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Mateus Facin, da
empresa Integra Saúde e Segurança no Trabalho.

O Manual de Integração é um instrumento facilitador no processo de relacionamento com a Instituição e colaboradores. O principal objetivo é fornecer informações sobre a missão, visão, valores e estrutura organizacional do UNISAGRADO, bem como
as políticas de recursos humanos e rotinas de trabalho desenvolvidas internamente.
Nesse sentido, o Manual de Integração – Normas e Procedimentos, passou por atualização e inclusão dos itens: Estrutura Organizacional, Brigadistas, Cipeiros e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.

Brigada de Incêndio
Com o objetivo de fortalecer as medidas de prevenção do UNISAGRADO, foram retomadas as reuniões da Brigada de Incêndio, pausadas devido à pandemia, a fim de
alinhar informações pertinentes ao grupo, como reforçar as tarefas, relatar ocorrências, planejar as inspeções dos equipamentos de proteção a incêndio, entre outros
apontamentos de ações de melhoria. Os encontros aconteceram presencialmente,
cumprindo todos os protocolos de biossegurança para prevenção da Covid-19.
Além disso iniciou-se o planejamento para elaboração do Plano de Emergência contra incêndio, documento que estabelece responsabilidade e procedimentos para a
organização e para os Brigadistas, a fim de desempenharem ações específicas, conforme local em que venha a ocorrer alguma emergência.
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3

ENSINO
Cursos
CURSOS DE GRADUAÇÃO
Presencial
■ Administração
■ Arquitetura e Urbanismo
■ Artes
■ Biomedicina
■ Ciência da Computação
■ Ciências Biológicas - Bacharelado
■ Ciências Biológicas - Licenciatura

■ Ciências Contábeis
■ Design
■ Design de Moda
■ Educação Física
■ Enfermagem
■ Engenharia Agronômica
■ Engenharia Civil
■ Engenharia de Produção

Laboratório de Modelos e Maquetes utilizado pelo curso de Design
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■ Engenharia Elétrica

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

■ Pós em Gerenciamento de Projetos

■ Engenharia Mecânica

Presencial

■ Engenharia Química

■ Pós em Diagnóstico por Imagem

■ Pós em Logística e Cadeia de
Suprimentos

■ Estética e Cosmética

■ Pós em Nutrição Clínica

■ Farmácia

■ Pós em Microbiologia

■ Fisioterapia

■ Pós em Enfermagem em Terapia
Intensiva

■ Gastronomia
■ História
■ Jogos Digitais
■ Jornalismo
■ Letras - Português e Inglês - Licenciatura
■ Letras - Tradutor - Bacharelado

■ Pós em Fisioterapia em Ortopedia e
Traumatologia

■ Pós em Jornalismo Esportivo

■ Pós em Educação Bilíngue Fundamentos, Metodologias e Prática

■ Pós em Metodologias no Ensino de
Ciências Naturais

■ Pós em Antropologia e Patrimônio
Cultural

■ Pós em Saúde e Educação Sexual

■ Pós em Comunicação e Marketing
Digital
■ Pós em Design de Superfície

■ Pós em Saúde Mental e Atenção
Psicossocial

■ Pós em Gestão Sustentável de Obras
e de Escritórios de Projetos

■ Pós em Estética Avançada

■ Pós em Iluminação, Ergonomia e
Paisagismo para Interiores

■ Pós em Fisioterapia Dermatofuncional
e Saúde da Mulher

■ Pós em Jornalismo de Dados e
Infografia

■ Pós em Auditoria e Perícia Contábel

■ Pós em Alfabetização sob o Enfoque
Histórico-Crítico
■ Pós em Ciência de Dados
■ Pós em Ferramentas Digitais
Aplicadas ao Ensino
■ MBA em Gestão do Design e Novos
Negócios
■ MBA em Diplomacia Coorporativa e
Empresarial

■ Pós em Geriatria e Gerontologia
Multidisciplinar

■ Pós em Segurança da Informação

■ Pedagogia

■ Pós em Gestão em Saúde da Família e
Saúde Pública

■ Pós em Engenharia de Software

■ MBA em Gestão e Planejamento
Tributário

■ Psicologia

■ Pós em Oncologia Multiprofissional

■ Publicidade e Propaganda

■ Pós em Enfermagem do Trabalho

■ Pós em Gestão do Agronegócio e
Economia Circular

■ MBA em Gestão Estratégica de
Pessoas

■ Relações Internacionais

■ Pós em Psicologia do Trânsito

■ Pós em Biologia Marinha

■ Teatro

■ Pós em Psicologia Jurídica

■ Pós em Gestão de Crises e Conflitos
em Organizações

■ MBA em Gestão Financeira e
Controladoria

■ Pós em História, Cultura e Poder

■ Pós em Gestão e Análise Ambiental

■ MBA em Gestão Estratégica de
Negócios

■ Pós em Língua Portuguesa e
Literatura

■ Pós em Jornalismo Audiovisual e
Fotografia

■ MBA em Gestão Estratégica das
Relações de Consumo

■ Nutrição
■ Odontologia

■ Pós em Psicopedagogia

■ Pós em Qualidade e Produtividade

■ MBA em Gestão de Negócios de
Moda

■ MBA em Tecnologia da Informação
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A Distância

Primeiro Semestre

■ MBA em Gestão Estratégica de
Pessoas

Graduação

4.297

Pós-Graduação

163

Total

4.460
Segundo Semestre

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO

Graduação

4.020

A Distância

Pós-Graduação

163

■ Cadastro e preenchimento na
Plataforma Lattes

Total

4.183

■ Comunicação Pessoal e Oratória

Gênero

■ DOS MEMES A FAKE NEWS
■ Entendendo o conflito Israel –
Palestina
■ Espiritualidade do Sagrado Coração
■ Eventos Sociais
■ Eventos Sustentáveis: como operacionalizar ações práticas para minimizar
os impactos dos eventos

Prof.ª Esp. Karina Furlanetto Francisco do MBA
em Gestão Estratégica de Pessoas

■ Linux
■ Oficina ABNT para Normalização de
Trabalhos Científicos
■ Organização e Gestão de Eventos –
Planejamento Estratégico

■ História do Cinema

■ Organização e Gestão de Eventos –
Sociais e Empresariais

■ Inglês para fins acadêmicos

■ Pesquisa Quantitativa

■ Introdução à Análise do Discurso

■ Revisão Sistêmática - Básico

■ Introdução ao Sistema Operacional
LINUX

■ Saúde Global

■ Lettering

PERFIL DOS ALUNOS

■ Levantamento bibliográfico: uso
de base de dados no portal de
periódicos capes

40%

Mulheres

60%

Homens

■ Software TQS
Número total de matrículas
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ÁREA DE HUMANAS E SOCIAIS

A Graduação e a Formação
Humana
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, nos de extensão ou nas pesquisas. O estudante é
instigado a desenvolver projetos e trabalhar em prol das pessoas, a fim de transformar realidades e propor alternativas para atender às necessidades de uma parcela
da população menos favorecida.
ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos que
chegaram à Comunidade

Desenvolvidos em
Sala de Aula

De Iniciação
Científica

De Conclusão
de Curso

Comunicação

89

7

33

Promoção da Saúde

45

0

3

Educação

92

12

1

Cultura e Arte

26

7

12

Meio Ambiente e Recursos Naturais

36

6

3

Mulheres e Relações de Gênero

21

7

6

Desenvolvimento Urbano

21

4

0

Promoção da Igualdade Racial

11

3

2

Direitos Humanos

52

3

1

11

0

1

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos que
chegaram à Comunidade

Desenvolvidos
em Sala de
Aula

De Iniciação
Científica

De Conclusão
de Curso

Esporte e Lazer

Comunicação

24

0

1

Desenvolvimento Regional

0

7

0

Promoção da Saúde

36

0

2

Meio Ambiente e Recursos Naturais

59

1

0

Educação

17

0

14

Desenvolvimento Urbano

20

3

3

Cultura e Arte

19

0

5

Meio Ambiente e Recursos Naturais

32

12

28

Mulheres e Relações de Gênero

4

0

4

Desenvolvimento Urbano

12

6

22

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos que
chegaram à Comunidade

Desenvolvidos em
Sala de Aula

De Iniciação
Científica

De Conclusão
de Curso

Promoção da Igualdade Racial

0

0

0

Promoção da Saúde

534

28

95

Direitos Humanos

18

2

11

Educação

0

2

0

Esporte e Lazer

0

0

8

Cultura e Arte

0

0

0

Pesca e Agricultura

0

0

0

Meio Ambiente e Recursos Naturais

1

0

0

Mulheres e Relações de Gênero

2

4

0

Promoção da Igualdade Racial

0

0

0

Direitos Humanos

1

1

0

Esporte e Lazer

0

0

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos voltados ao Meio Ambiente
Meio Ambiente e Recursos Naturais

39

13

25

Desenvolvimento Urbano

10

2

10

Desenvolvimento Regional

17

6

26

Pesca e Agricultura

0

0

12

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos voltados ao Meio Ambiente

ÁREA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Quantidade de Trabalhos Desenvolvidos voltados ao Meio Ambiente
Meio Ambiente e Recursos Naturais

23

3

0
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Trabalhos de Destaque

Empoderamento Feminino: Cursando o último ano da graduação em Psicolo-

Releitura do Abaporu: Tayná Pereira Bueno, estudante do curso de Design do

UNISAGRADO, desenvolveu o projeto intitulado “Toque, é arte: releitura da obra
Abaporu para deficientes visuais”, que consiste no estudo e na releitura da obra
Abaporu, da artista brasileira Tarsila do Amaral. O trabalho teve como objetivo a releitura da pintura para deficientes visuais através das diretrizes do sentido tátil, propondo a implementação dos sentidos em obras visuais, e criando, assim, uma leitura
para quem tem pouca ou nenhuma visão.
A ideia para o desenvolvimento do estudo surgiu devido ao interesse de Tayná por
arte e pintura. Ela relata que teve a oportunidade, a partir de seu projeto de conclusão de curso, de desenvolver a pesquisa na área.

gia, Luana Maria Vieira Dagina e Marcela Jacob Navarro publicaram um capítulo de
livro intitulado “Valente: apontamentos acerca do empoderamento feminino na
perspectiva contemporânea dos filmes de princesa”, em que tiveram uma análise
profunda do filme “Valente”, da Disney, buscado salientar como ocorrem os estereótipos das mulheres nas animações e valorizando o empoderamento feminino.
As duas estudantes viram a oportunidade de escrever o capítulo para o livro “Leituras sobre a Sexualidade em Filmes, Animações e Música - Volume 11”, do Grupo de
Estudos e Pesquisa em Sexualidade, Educação e Cultura da UNESP (GEPESEC), em
um post do Instagram do grupo. Ambas aceitaram o desafio tendo como objetivo
transformar o olhar social construído ao longo das décadas em filmes de princesas,
aprimorando a concepção de empoderamento e do lugar social da mulher.

ACESSE O
MATERIAL
COMPLETO
AQUI!

Releitura da Obra “Abaporu”

ACESSE O
MATERIAL
COMPLETO
AQUI!

À esquerda, a estudante Luana Maria Vieira Dagina, à direita, a estudante Marcela Jacob Navarro
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Sociologia da Responsabilidade
Social
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 sobre questões políticas, sociais e econômicas, internacionais e nacionais, de modo a relacionar esses assuntos à desigualdade
social e à construção da cidadania, interferindo em ambientes regionais e locais.

Os projetos de intervenção social consideraram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e foram realizados pelos
seguintes cursos: Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Design, Design de Moda, Enfermagem, Engenharia
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Gastronomia, História, Jogos Digitais,
Letras Tradutor, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Publicidade e Propaganda.
1ª Semestre
Área

Número de Projetos Desenvolvidos

Educação

11

■ compreender os conceitos e dimensões da cidadania e responsabilidade social
e as transformações ocorridas no mundo do trabalho na sociedade globalizada;

Educação ambiental

13

Educação financeira

4

■ identificar os fenômenos socioculturais no espaço contemporâneo, discutindo
o projeto neoliberal do Estado e as políticas públicas relacionadas à educação,
saúde, habitação e segurança;

Inclusão e assistência social

5

Igualdade de gênero

6

Saúde e bem-estar

14

É estruturada nos seguintes objetivos:

■ 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; jovens e adultos;
saúde e bem-estar; terceira idade; inclusão e assistência social; educação; igualdade
de gênero, cuidados com animais, entre outros.
Em 2021, foram desenvolvidos 149 projetos
1º semestre

2º semestre

Total

Beneficiados

2.667

4.620

7.287

Alunos envolvidos

290

535

825

Tais projetos tiveram as seguintes populações como público-alvo:
Populações Como Público-Alvo

Número de Projetos Desenvolvidos

Adultos e jovens

15

Mulheres

6

Público em geral

31

Terceira Idade

1

2º Semestre
Área

Número de Projetos Desenvolvidos

Educação

26

Educação ambiental

15

Educação política

2

Inclusão e assistência social

27

Saúde e bem-estar

21

Cuidados com animais

5
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Tais projetos tiveram as seguintes populações como público-alvo:
Populações Como Público-Alvo

Número de Projetos Desenvolvidos

Adultos e jovens

5

Mulheres

Perfis criados pelos estudantes
No instagram, foram criados os seguintes perfis:
@acaosocial_infantil

@bauruambiental

7

@doe_vida2021

@projeto_bauru_kyokai_solidario

Público em geral

40

@feliz_terceiraidade

@projetosomoscidadaos

Terceira Idade

4

@rir.projeto

@pro_ jetoleitura

Crianças e adolescentes

24

@meuprimeirovestibulinho

@banhosolidariobauru

Moradores de rua

2

@projetoabraumlivro

@projetofuturoseleitores

Animais

6

Trabalhadores em geral

3

@arrecadandoobem_

@recreacaobauru

Universitários

3

@historigram.srs

@projetosocialcad

Migrantes

1

@_telefisio

@reflexaoagua

Pessoas com deficiência

1

@pedagogia_srsunisagrado

@projeto.facial

@dandoacall

@otoquecomunica

@projetobolsadeluz

@projetosustentabio

@temos_voz

@energia_sustentavel_educacao

@inst.design.elas

@srsunisagrado.estetica

@srs.unisagrado.adm

@protagoniza.mulher

@educa_sustentavel.bio

@inclusaoeeducacao

@satelite.social

@entenda_odonto

@socio.compostagem

@biotech.srs

@excelvoluntario

@socioengmec

@acao.politica

@constru.verde

@publi_solidaria

O projeto Start Office foi criado no
YouTube.

Devido à pandemia da Covid-19, no primeiro semestre de 2021, ainda em razão do
ensino remoto, os projetos sociais foram desenvolvidos na rede social Instagram
através da sensibilização da comunidade por meio da construção de materiais informativos, e produção das cartilhas, que foram entregues a instituições públicas e
privadas de Bauru e região.
No segundo semestre, também foram desenvolvidos projetos sociais na rede social
Instagram e alguns projetos sociais presenciais nas seguintes entidades: Escola Estadual Euclides de Carvalho Campos (SP), Fundação Toledo: Unidade CITE (Centro
de Interação Social) Santa Cândida, EMEF Eliza Pereira de Barros, Oficina DiPneus
(Jaú), Vital Care, G4 Máquinas (Agudos), Ação pela Cidadania (Lençois Paulista),
Pastoral Diocesana de Bauru, E.E. Joaquim Rodrigues Madureira (Bauru), Igreja
Tenrikyo (Bauru), Ong Associação Cristã de Proteção à Criança, CREAS - Projeto Girassol, EMEII Leila Berriel Aidar, Casa da repouso Espaço Bem Viver, ONG Bem da
Madrugada, Lar de idosos São Lourenço (Jaú), Lar Anália Franco (São Manuel).

@socioengquim
@bauru_solidaria
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Estágios e
Convênios

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 câmpus, nos laboratórios e nas clínicas. Em 2021, 06
estudantes de diferentes cursos realizaram Estágio Não Obrigatório (remunerado)
nas dependências do UNISAGRADO.

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.

Convênios

Duas são as modalidades de estágio oferecidas pela Instituição: Estágio ObrigaArthur Passos - Estágiario de Jornalismo
tório - 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.
Estágios Obrigatórios

O UNISAGRADO possui 190 convênios com empresas e agentes de integração, os
quais ofereceram aos estudantes ambiente propício para práticas profissionais significativas. No ano de 2021, foram celebrados 19 novos convênios entre a Instituição
e unidades concedentes e 02 entre o UNISAGRADO e agente de integração.
CONVÊNIO – UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO
AGIPE – Agência de Integração de Pessoas (Botucatu/SP)
CIEE – Centro de Integração Empresa Escola (São Paulo/SP)
Conexão – Consultoria de Estágios (São Paulo/SP)
DSRH – Desafios e Soluções em Recursos Humanos (Rio de Janeiro/RJ)
EvoEstágios (Jaú/SP)
FUNDAP – Fundação do Desenvolvimento Administrativo (São Paulo/SP)
GENESIS – Assessoria em Recursos Humanos S/C Ltda (Bauru/SP)
Gente Recursos Humanos (Lençóis Paulista/SP)
Instituto Nacional de Capacitação e Educação para o Trabalho Via de Acesso (São Paulo/SP)

Estágios Obrigatórios realizados pelos estudantes

Quantidade

Graduação

3.987

Estágios Não Obrigatórios

Instituto Nacional Talentos de Inclusão Profissional – INTAL (São Paulo/SP)
Instituto PROE (Maringá/PR)
Jeanete G. Duarte ME (Botucatu/SP)
MPK – Consult & Serviços de Recursos Humanos (São Paulo/SP)

Estágios Não Obrigatórios realizados pelos estudantes

Quantidade

Graduação

245

Núcleo Brasileiro de Estágio Ltda.– NUBE (São Paulo/SP)
Oportuni Soluções em Recursos Humanos (São José do Rio Preto/SP)
Pascoalotto Administração e Serviços Ltda (Np Full Service) (Bauru/SP)
RH Assessoria (Botucatu/SP)

4.232 Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios foram realizados

SAEE – Talentos (São Paulo/SP)
Super Estágios Ltda EPP (Rio de Janeiro/RJ)
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Monitorias

Internacionalização

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 e envolvendo atividades de ensino,
pesquisa e extensão. O objetivo é o enriquecimento das ações educacionais, promovendo a formação ético-cristã, humanista e técnico-científica, além da 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.

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.

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.

Setor de Internacionalização

Área

1ª Semestre

2ª Semestre

Ciências Exatas

17

9

Ciências Humanas e Sociais

59

73

Ciências Saúde

19

25

Total

2.638 horas

1.717 horas

Arte de Divulgação

Nesse sentido, a internacionalização é um processo que promove integração de competências interculturais, linguísticas, de investigação e de serviços.

A Instituição oferece a seus estudantes, egressos, professores e funcionários convênios e parcerias internacionais com diversas Universidades pelo mundo.

Sala da Internacionalização

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 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.
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Convênios Internacionais em Vigor
Convênio

País

1. Universidade Santiago de Compostela

Espanha

2. AIESEC

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

3. TOEFL

Estados Unidos

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.

11. Universidade Católica de Moçambique

Moçambique

12. Universidad Tecnica Particular de Loja

Equador

13. Providence University

Taiwan

14. Universidad de Palermo

Argentina

15. Management Center Innsbruck

Áustria

16. Universidad de Los Lagos

Chile

17. Universidad Privada del Norte

Peru

18. Tomsk State University of Control Systems Rússia
and Radioelectronics
19. Udmurt State University

Rússia

20. Universidad Veracruzana

México

21. Universidad de Talca

Chile

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.

22. Kodolanyi Janos University of Applied
Sciences

Hungria

Ásia: China, Índia, Líbano, Paquistão, Síria, Tailândia, Timor-Leste.
5. Universidade Católica San Antonio de Murcia Espanha
6. Sharda University

Índia

7. Universidade do Algarve

Portugal

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
University

Canadá

10. Universidad Peruana Cayetano Heredia

Peru

23. Deggendorf Institute of Technology – Te- Alemanha
chnische Hochschule Deggendorf
24. Siberian State Aerospace University

Rússia

25. The Ulianov Chuvash State University

Rússia

26. Universitá di Pisa

Itália

27. College of Dunaújváros

Hungria

28. ESC Rennes School of Business

França

29. Silesian University of Technology

Polônia

30. Lodz University of Technology

Polônia

31. University of Warmia and Mazury in Olsz- Polônia
tyn
32. Universidad de La Costa

Colômbia

33. Universidad Simón Bolívar

Colômbia

34. Universidad Finis Terrae

Chile

35. Universidad Femenina del Sagrado Cora- Peru
zón
36. Instituto Politécnico da Guarda

Portugal

37. Universidade Lusófona do Porto

Portugal

38. Maiêutica - Cooperativa de Ensino Superior Portugal
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RECONHECIMENTO E EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

Publicações Internacionais

Estágio na UNESCO e Mestrado na Alemanha

O Prof. Me. Lucas Martins Ikeziri teve suas pesquisas publicadas em revistas internacionais. O estudo
“Evaluation of dynamic buffer management for adjusting stock level: a simulation-based approach” foi
publicado no Journal of Industrial and Production
Engineering. Já o artigo “Pulling the distribution in
supply chains: simulation and analysis of Dynamic
Buffer Management approach” teve sua publicação
na International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, e contou com a colaboração internacional do Prof. Dr. Mahesh Chander Gupta (Department of Management - University of Louisville).

Gabrielle Hayashi Santos realizou estágio curricular na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em Paris. Ela fez parte do programa de estágio no setor de Ciências Sociais e Humanas, na área de Comunicação
e Parcerias. Gabrielle também realizou estágio na Organização dos Estados Americanos e na Universidade da Pensilvânia. Atualmente, a egressa conquistou uma bolsa
de estudos na University Duisburg-Essen DAAD Helmut Schmidt, na Alemanha, para
cursar o Mestrado em Desenvolvimento de Governança.

Prof. Me. Lucas Martins Ikeziri

MOBILIDADE INTERNACIONAL
Como resultados dos Convênios firmados, bem como da promoção e auxílio
nos editais e oportunidades internacionais disponibilizados aos acadêmicos
do UNISAGRADO, a IES teve 22 alunos em mobilidade internacional em 2021.
Considerando a pandemia de Covid-19, a modalidade do intercâmbio foi virtual.

Acadêmicos em mobilidade virtual
NOME

PAÍS

CURSO

INSTITUIÇÃO

SEMESTRE/
ANO (início)

Ana Beatriz Billiasi

Colômbia

Administração

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

Ana Beatriz Ruzzon
Magalhães

Peru

Administração

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Beatriz Antoniassi

Colômbia

Evaluación de impactos
ambientales

Universidad de la Costa

2°/2021

Bruno Vicente Lippe
Pasquarelli

Colômbia

Responsabilidad Social

Universidad de la Costa

2°/2021

Daniela Frade Vila

Colômbia

Gastronomia

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

Eloisa Moraco Fabro

Peru

Arquitetura e Urbanismo

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Gabriela Morbi

Peru

Engenharia Química

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Giovana Miranda Ferreira da Costa

Peru

Administração

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Gabrielle Hayashi Santos egressa de Relações Internacionais
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Inara Regina da Silva

Peru

Arquitetura e Urbanismo

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Julia Zanutim Picolo

Peru

Jornalismo

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Como resultados dos convênios firmados, de janeiro a dezembro de 2021, um total de
3 alunos completaram o intercâmbio virtual, tendo, assim, a mobilidade internacional,
como ilustrado abaixo:

Juliana Fontanezzi
Garla

Colômbia

Publicidade e
Propaganda

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

Acadêmicos que completaram mobilidade internacional

Laura do Carmo
Oliveira

Colômbia

Jornalismo

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

NOME

PAÍS

CURSO

INSTITUIÇÃO

Livia Thaina Monteiro
de Souza

Peru

Odontologia

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

2°/2021

Ana Giulia
Carnieto Savio

Chile

Pedagogia

Universidad Finis Terrae 1°/2021

Lorena Maitino
Fernandes

Peru

Nutrição

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

2°/2021
Chile

Peru

Administração

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Relações
Internacionais

Universidad Finis Terrae

Luiz Fernando Carneiro
Ramos dos Santos

Izadora Landro
Castro

Maria Eduarda Pereira
Schmidt

Peru

Odontologia

Universidad Peruana Cayetano
Heredia

2°/2021

Romulo Lacerda
Gonçalves

Chile

Engenharia de
Produção

Universidad Finis Terrae 1º/2021

Maria Vitória Ramos

Peru

Publicidade e
Propaganda

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Nina Padula Silva Belutti

Colômbia

Psicologia

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

Paloma Regina Arfelli
Rubim

Peru

Letras – Tradutor

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Pamela Rufatto Garcia

Colômbia

Administração

Universidad Católica Luis Amigó

2°/2021

Tays Silva dos Santos

Peru

Publicidade e
Propaganda

Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

2°/2021

Thiago Pignatti de
Freitas

Colômbia

Introducción a la gerencia Universidad de la Costa
de proyectos

SEMESTRE/ANO
(início)

1º/2021

2°/2021

EM MOBILIDADE NO UNISAGRADO
Considerando a pandemia de Covid-19, não foram recebidos estrangeiros durante o
ano de 2021.

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.

Laura Rabello Gobbo e Tais de Oliveira Cavalini durante intercâmbio no Chile
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Acompanhamento
de Egressos
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 dos profissionais 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.

Encontro com Formandos 2021
Os formandos participaram de atividades que contemplavam: um momento de espiritualidade, palestra sobre carreira promissora, apresentação do Programa de Acompanhamento do Egresso e apresentação dos cursos de Pós-graduação do UNISAGRADO, as quais ocorreram de forma remota devido à pandemia da Covid-19.

Intercâmbios
O Setor de Internacionalização do UNISAGRADO estabelece convênios de cooperação
acadêmica com Universidades estrangeiras, oferece oportunidades de mobilidade internacional (intercâmbios), e 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.

Incentivo ao Aperfeiçoamento Profissional

O Setor de Integração e Apoio ao Graduando e Egresso (SIAGE) busca a consolidação
dessa política por meio da implantação de alguns mecanismos, sendo um programa
permanente que inclui um conjunto de ações e estratégias. Destacam-se, entre elas:

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 Pastoral Universitária, como, por exemplo, jornadas científicas, palestras, workshops, congressos e
simpósios.

Acesso à Biblioteca

Pastoral do UNISAGRADO

O egresso tem acesso ao acervo da Biblioteca Central “Cor Jesu” para empréstimo de
material bibliográfico e audiovisual, assim como acesso à internet. Poderá ter acesso as bases de dados do Portal de Periódicos da Capes e agendar orientações para
utilização de base de dados e para atualização e preenchimento do currículo lattes.

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,
tendo em vista o exercício da cidadania, da promoção humana e da efetivação dos
direitos, se tornando junto à comunidade, agentes transformadores em busca de um
mundo mais justo e sustentável.

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.

Missa dos Formandos de 2021 - Àrea de Exatas
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Juliana de Freitas Piffanelli egressa
de Arquiteturae Urbanismo é
aprovada em concurso do DAE

Gabriela Simão Dias, egressa de Design,
é aprovada em Mestrado da UNESP

Henrique Gil Arnoni egresso de Design,
é aprovado em Mestrado na UNESP

Ketlyn Repinski, egressa de
Publicidade e Propaganda, conquista
aprovação em Mestrado na UNESP

Fábio Andrade, egresso de Relações
Internacionais, conquista aprovação
em Mestrado na PUC de Minas

Luiz Henrique de Andrade Ranzani, egresso de Publicidade e Propaganda,
tem artigo publicado em E-book e é aprovado em Mestrado na UNESP

Beatriz Peixoto, egressa de
Pedagogia, é aprovada em Mestrado
na UNESP Marília

Julia Cavalheiro Pinho, egressa de
Arquitetura e Urbanismo, tem artigo
publicado no IV Simpósio Brasileiro
Online de Gestão Urbana

Gabriela Bertoldo, egressa
de Psicologia, é aprovada em
Especialização na UNESP

Mariana Rafaela Romão Barbosa,
egressa de Psicologia, é aprovada em
Especialização na UNESP

Gabrielle Christine Lira Pelegrina,
egressa de Psicologia, é aprovada em
Especialização na UNESP

Giovana Canela Spadotto, egressa de
Nutrição, conquista aprovação em PósGraduação na UNESP de Botucatu

Glaucia Hellen de Freitas Marangão,
egressa de Arquitetura e Urbanismo é
aprovada em concurso do DAE

Elizabeth Selva de Souza, egressa de
Arquitetura e Urbanismo é aprovada
em concurso do DAE
Amanda Dimarães Braga, egressa de
Nutrição, conquista aprovação em PósGraduação na UNESP de Botucatu

Jéssica Caroline Ferreira, egressa de
Nutrição, conquista aprovação em
Pós-Graduação na UNESP Botucatu

Mayara Augusto Teixeira, egressa de
Nutrição, conquista aprovação em
Pós-Graduação na UNESP Botucatu
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Elder Sidney Saggioro, egresso de
História, conquista vaga em Mestrado
no Oswaldo Cruz – Fiocruz
Mariane Pizarro, egressa de História,
conquista vaga em Doutorado na UNESP

Laís Prestes Redondo ,egressa de
História, conquista vaga em Mestrado
na UFRGS e na UNIFESP

Leonardo Ragazzi Colombo egresso
de Jornalismo conquista prêmio na
Expocom

Hélio Gustavo Andrade, egresso de
História, conquista vaga em Mestrado
em Portugal

Letícia Gricio, egressa de Arquitetura e
Urbanismo, publica artigo no Periódico
Técnico e Cientifico Cidades Verdes

Rodrigo Quintino, egresso de
História, conquista vaga em
Mestrado na UEL

Larissa Félix, egressa de Engenharia
Quimica, é aprovada em Mestrado da
UFSCAR

Vinicius Sales Barbosa egresso de
História aprovado em Mestrado da
UNESP

Beatriz Ribeiro Peixoto, egressa
do curso de Pedagogia, publica
capítulo de livro
Carla Negrim, egressa do curso
de Publicidade e Propaganda, é
aprovada em Doutorado na UNESP

Lucas Jorge Garíca egresso de Publicidade e Propaganda tem artigo
publicado na Animus - Revista Interamericana de Comunicação Midiática

Bárbara Nivea Fedato egressa
de Nutrição foi aprovada em Pósgraduação da UNESP

Tiago de Oliveira, egresso de História,
conquista vaga em Doutorado

Geovana Castilho, egressa de Química,
compõe Comissões Técnicas do CRQ
Graziele Costa Viana, egressa do
curso de Pedagogia, publica capítulo
de livro

José Fernando Cavallieri, egresso
de Arquitetura e Urbanismo, tem
pesquisa publicada no Simpósio de
Iniciação Científ ica da USP

Ryller Verrísimo, egresso de
Arquitetura e Urbanismo, é aprovado
em Mestrado na USP
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Alda Renata dos Santos, natural da
Angola e egressa de Engenharia Civil,
está cursando Doutorado na USP/FZEA
Isabela Gaspar Marianno egressa de
Relações Públicas, é aprovada em
Mestrado na UNESP

Fernando de Oliveira Martins Ribeiro,
egresso de Enfermagem, é aprovado em
concurso do Hospital de Base de Bauru

Victor Fernando Gouvêa Cardoso,
egresso do curso de História, é
aprovado em Mestrado na UFRRJ

Lucas Macelloni Alvarenga, egresso
de Publicidade e Propaganda é
aprovado em Mestrado na UNESP

Bruno Pastori Arantes, egresso de Engenharia Agronômica, recebe Prêmio
CREA-SP de Formação Prof issional

Pedro Ernesto Miranda Rampazo,
egresso do curso de História, é
aprovado em Mestrado na UNICAMP
Isadora Braga, egressa de Psicologia, é
aprovada em Doutorado na UNESP

Miguel Martinez, egresso de História,
é aprovado em Mestrado da UFSCAR

Jhennifer Athanazio, egressa de
Enfermagem, é aprovada em concurso
do Hospital de Base de Bauru

Márcio Lucas Moreira Rodrigues,
egresso do curso de História, é
aprovado em Mestrado na Unesp

Beatriz Duarte Zuliani da Silva, egressa
de Enfermagem, conquista aprovação em
concurso do Hospital Estadual de Bauru

Marcelo Sanches Fracalossi,
egresso de Psicologia, é aprovado
em Mestrado na UNESP

Maisa Carnietto, egressa de
Odontologia, é aprovada no Mestrado
da UNESP

Gabriela Isbaes, egressa de História, é
aprovada em Doutorado na UNICAMP

Bettina dos Santos Almeida, egressa
de Psicologia, é aprovada em
Doutorado da UNESP

Adriele Fogaça Costa, egressa
de Fisioterapia, é aprovada em
Residência na UNESP

Fernanda Pilastri, egressa de
Fisioterapia, é aprovada em
Mestrado na UNESP
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Mariah Cortez Bodelão, egressa de Nutrição, é aprovada
em Especialização na UNESP

Julia Ferreira de Souza, egressa de Nutrição, é aprovada
em Especialização na UNESP

Victoria Maria da Cruz Ferreira Alves, egressa de
Nutrição, é aprovada em Especialização na UNESP

Gabrielle Hayashi Santos, egressa de Relações Internacionais, realiza Mestrado na Alemanha

Helena Sales Nogueira Costa, egressa de Arquitetura e
Urbanismo, conquista vaga em Mestrado na UNESP

Daniela Certo, egressa de Pedagogia, realiza
Mestrado na UNESP

Vitor Barbosa Venâncio, egresso de Ciências Contábeis, conquista vaga em uma
das maiores empresas de auditoria do Brasil
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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 assessorar, a nível
informacional e educacional, as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A Biblioteca está localizada no câmpus universitário, alas A e B, pavimentos térreo e
superior, e tem 3.363,25 m², permitindo fácil acesso aos seus usuários.
Seu acervo atual contém 104.386 títulos e 208.046 exemplares, incluindo 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:
■ Acervo de material especializado para alunos com necessidades especiais (obras
em Braille, livros-falados etc.);
■ Auxílio no preenchimento do currículo Lattes;
■ Biblioteca Digital de Teses e Dissertações;
■ Biblioteca Virtual;
■ Comutação bibliográfica;
■ Consulta ao acervo, renovação e reserva online;
■ Disseminação seletiva da informação;
■ Elaboração de ficha catalográfica para os trabalhos científicos;
■ Empréstimo de documentos bibliográficos;
■ Empréstimo entre bibliotecas;
■ Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos;
■ Serviço de apoio à pesquisa (levantamento bibliográfico);
■ Solicitação de ISSN e ISBN;
■ Treinamentos (Ferramentas do Word, Gerenciadores de Referências, Base de
Dados);
■ Uso da internet para pesquisa;
■ Visitas orientadas.

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 2021, foram 1.520 empréstimos, reservas
e consultas totais. As renovações não foram contabilizadas, pois foram
realizadas de forma automatizada em lotes, via Sistema.
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Mais sobre
os serviços
prestados

Por conta da pandemia da Covid-19, a Biblioteca
Cor Jesu adaptou algumas ações para atender a demandas informacionais dos estudantes seguindo
os protocolos de biossegurança. Confira as ações
preparadas pelo setor:

Treinamentos
A Biblioteca, por meio de suas bibliotecárias, esteve à disposição dos docentes e discentes para ministrar treinamentos quanto à utilização de Bases de Dados Bibliográficos, Gerenciadores de Referências, Ferramentas do Word, Normalização e Formatação
e de Trabalhos Acadêmicos e Currículo Lattes.

Acervo Digital

Comutação Bibliográfica

Visita Orientada

Foram disponibilizadas na página da Biblioteca fontes de informações gratuitas,
tais como sites de acesso abertos para
pesquisas e e-books de acessos abertos.

O COMUT consiste em um serviço oferecido aos docentes e discentes para obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos de
diversas bibliotecas cooperantes. Entre
os documentos acessíveis, encontram-se periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e partes de documentos.

Este serviço é oferecido no decorrer do ano sempre que solicitado, mediante agendamento, e está disponível tanto ao público interno do UNISAGRADO quanto externo. As visitas orientadas proporcionam uma visão geral da biblioteca e dos serviços
oferecidos. Em 2021, com o avanço da vacinação e retorno de parte das atividades
presencias, as visitas foram realizadas em pequenos grupos, respeitando o distanciamento social.

Empréstimos
Mesmo com a pandemia, a Instituição
ofereceu a possibilidade de realizar empréstimos de livros da biblioteca. Eles foram realizados seguindo as normas de segurança e orientações governamentais.
Consulta, Renovação e Reserva Online
Através de novo Sistema da Biblioteca,
os usuários podem consultar o catálogo e fazer a renovação online, além da
e reserva dos materiais bibliográficos.
A renovação de empréstimo também
pode ser feita através do perfil de usuário “Meu Pergamum” ou ainda pela aplicação “Pergamum Mobile”.
Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações
Esta Biblioteca consiste na disponibilização, por meio da plataforma do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), das teses e dissertações
produzidas na IES. O link de acesso livre
está disponível na página da Biblioteca.

DADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NÚMEROS

51 157

Ficha Catalográfica
A ficha catalográfica é elemento obrigatório em trabalhos de conclusão de curso segundo a norma da ABNT. O serviço
é disponibilizado por meio de formulário eletrônico na página da Biblioteca
e é oferecido aos docentes, discentes e
outros setores da IES.

3

Acessos ao Portal CAPES

2.118

Acesso à Internet
Auxílio no preenchimento
do Lattes

Levantamento Bibliográfico
Serviço oferecido aos docentes, discentes, funcionários e egressos através do
preenchimento de solicitação de pesquisa no Setor de Referência e Informação da Biblioteca (SRI). O prazo para o
envio das pesquisas realizadas é de 3
dias úteis, via e-mail (Gráfico 10).

19

6.594
4.234

Empréstimos

Renovações

828
12

105

Consultas
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Implementação do Sistema Pergamum e Biblioteca Virtual

Constante adequação do acervo bibliográfico às necessidades dos cursos

Em Fevereiro de 2021, a Biblioteca iniciou o processo de implantação de um novo
Sistema de gestão de acervo, assim, em março do mesmo ano, toda a equipe passou
por um treinamento sobre as ferramentas e processos gerenciais desse software.

Acervo adquirido
por compra

Quantidade

Doações
incorporadas ao
acervo

Quantidade

Livros

409

Periódicos

218

Livros

225

Total

627

Periódicos

26

Audiovisual

109

Trabalhos
Científicos
Total

27
387

Títulos

Exemplares

CDs

9.328

9.505

DVDs

1.028

1.028

Gravuras

120

169

Mapas

135

159

Slides

792

792

Fitas VHS

900

930

Livros e Referências

81.974

134.934

Materiais em Braille

224

745

Partituras

4.915

5.256

Periódicos

1.253

50.666 (fascículos)

Trabalhos Científicos (impressos)

3.717

3.434

Total

104.386

208.046

CONHEÇA O
NOVO CATÁLOGO
ONLINE AQUI!

O novo Sistema apresenta uma interface intuitiva, com ferramentas de busca e filtros que facilitam a consulta dos materiais no acervo. Além disso, os usuários podem
fazer a renovação online e a reserva dos materiais bibliográficos. A renovação de empréstimo também pode ser feita através do perfil de usuário “Meu Pergamum” ou
ainda pela aplicação “Pergamum Mobile”.
A continuidade das aulas remotas no ano de 2021 reafirmou a necessidade de incorporarmos à biblioteca um acervo digital. Desse modo, o acervo digital passou a
contar com 12.431 e-books, oriundos de 25 editoras abrangendo todas as áreas do
conhecimento disponibilizados via plataforma da Biblioteca Virtual.
Destaca-se ainda que essa plataforma oferece acesso às pessoas com deficiência visual
e uma variedade de ferramentas para edição de textos, impressões e notas para estudos.

A biblioteca em números
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NUPHIS: Preservação do
Patrimônio Histórico

Arquivos Privados Jurídicos

O Núcleo de Pesquisa e História do UNISAGRADO (NUPHIS), criado em 1983, reúne
documentos oficiais de arquivos públicos, privados e jurídicos e coleções que auxiliam na preservação do patrimônio histórico da região além de sererem relevantes
para o desenvolvimento de projetos de pesquisas da Instituição e de outras instituições de ensino.

Arquivos de Imagem e Som

No ano de 2020, o NUPHIS interrompeu os atendimentos que fazia com universitários, pós-graduandos, alunos de ensino médio e fundamental e comunidade em
geral que necessitassem elaborar pesquisas em nível histórico cultural-regional
devido à pandemia da Covid-19.
Diante desse cenário, o setor realizou atividades virtuais como a apresentação na
Feira das Profissões que teve como tema “Pandemia na História”, construída a partir do acervo disponível no NUPHIS e também produziu, como parte da programação do 8º Encontro de Pesquisa em História, uma live de apresentação do setor,
na qual, de dentro dele, demonstrou diversas possibilidades que ele oferece aos
estudantes do curso.

Arquivo da Diocese de Bauru – 1.500 processos
Coleção de Documentos do Conservatório Musical Pio XII

Coleção de Charges de Aucione Torres Agostinho – 546 charges e 758 fotografias.
Mapoteca – 60 mapas.
Fototeca – 16.000 fotos.
Sala de Pesquisas
Biblioteca – 1.500 tombos
Hemeroteca – 1.000 coleções de Jornais e Artigos.

O que tem no NUPHIS?
Arquivos Privados Físicos
Arquivo Histórico e Jornalístico Gabriel Ruiz Pelegrina – 1.000 artigos de jornais, 1.200
documentos diversos.
Arquivo Edson Bastos Gasparini – 300 documentos.
Arquivo Luiz de Gonzaga Bevilacqua – 550 documentos.
Arquivo Rodrigues de Abreu – 996 documentos.
Arquivo Ochelcis Aguiar Laureano – 835 documentos.
Arquivo Biográfico: Projeto Memória Cultural – 453 monografias.
Arquivo de Irmã Arminda.

Fachada NUPHIS
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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 como o UNISAGRADO.

BOLSAS
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, culturais e científico-tecnológicos. É desenvolvido pelos ministérios
das Relações Exteriores e da Educação,
em parceria com Universidades Públicas, Federais, Estaduais e Particulares. O
PEC-G seleciona estrangeiros de países
em desenvolvimento, entre 18 e 23 anos,
com ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no Brasil, dando preferência a candidatos dos países
africanos conveniados por ter o mesmo
idioma e, assim, a adaptação ao país se
tornar mais fácil.
O UNISAGRADO é uma das IES brasileiras que recebem estudantes, entretanto, devido à pandemia da Covid-19, não
foi possível receber estrangeiros.

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 786 bolsistas em
2021, sendo 720 com bolsa 100% e
66 com bolsa 50%
Bolsa Funcional
Os professores e funcionários têm direito a bolsas de estudo nos cursos de Graduação e Pós-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.
Em 2021, foram concedidas 59
bolsas de estudo integral

Identidade Araribá
Através do projeto Identidade Araribá, o
UNISAGRADO promove ações que objetivam 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 ao Ensino Superior.
No ano de 2021 foram 16 indígenas
beneficiados pelo Projeto
Identidade Araribá vigente

Projeto Futuro Melhor
O projeto consiste na concessão de bolsa de estudo integral ao adolescente
acolhido ou ao jovem egresso do serviço
de acolhimento ao longo de todo o curso, quando ele for aprovado no processo seletivo da instituição e preencher as
condicionalidades estabelecidas para
obtenção da gratuidade do ensino superior.
Quantidade de bolsistas em 2021: 01
bolsista
Na totalidade, o UNISAGRADO
ofereceu em 2021, 872 bolsas

Apoio ao
graduando
Núcleo de Apoio Psicopedagógico
e de Inclusão (NAPI)
Em 2021, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) passou por uma reestruturação, integrando o Setor Técnico de Apoio ao Deficiente (STAD) à
sigla do NAPI, acrescido do conceito
de inclusão, mantendo suas ações de
assessoria técnica ao estudante e equipe
docente, como também pesquisando
e produzindo materiais pedagógicos
tecnicamente adaptados para melhor
atender ao graduando com deficiência.
Devido à natureza variada das demandas acolhidas pelo setor e considerando
a necessidade do distanciamento social
decorrente da pandemia da Covid-19, o
NAPI realizou atendimentos online, promoveu encontros semanais e lives direcionadas aos docentes, coordenadores e
discentes.
Com o objetivo de atender a todas as solicitações apresentadas, o núcleo produziu ações como atendimentos voltados
ao treinamento de habilidades sociais,
atendimentos com psicólogas, análise da
dificuldade de aprendizagem apresentada de modo multidimensionado, apoio à
elaboração de rotinas de estudos, eventos e lives sobre temas recorrentes nas
turmas de graduação do UNISAGRADO.
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No ano de 2021, o NAPI realizou, no total, 111 atendimentos para 549 pessoas
Atendimentos realizados com os estudantes individualmente:
Quantidade de alunos atendidos
individualmente

Número de atendimentos realizados

26

212

Atendimentos realizados com professores e coordenadores de curso:
Quantidade de
professores atendidos

Quantidade de coordenadores atendidos

Número de atendimentos
realizados

8

1

6

Os atendimentos realizados com os Professores e Coordenadores de curso fundou
uma parceria frutífera, pois foram elaboradas resoluções conjuntas para as dificuldades apresentadas a eles pelos estudantes, ao passo que conhecer essas demandas
permitiu ao NAPI enriquecer os atendimentos.

Atendimentos realizados com familiares:
Quantidade de familiares atendidos

Número de atendimentos realizados

1

2

A interlocução entre família e o UNISAGRADO é uma dinâmica relacional de suma
importância para o NAPI, tendo em vista que o processo de aprendizagem se relaciona, de forma íntima, às vivências particulares dos alunos. Considerando que as
profissionais do setor respondem ao Código de Ética do Psicólogo, as informações
trocadas com familiares são baseadas no princípio do sigilo, ou seja, são informadas
apenas questões autorizadas pelos estudantes ou, em casos de exceção, quando a
vida do mesmo e de outros estão sob ameaça.

Dados quantitativos sobre eventos, oficinas e palestras realizados na
modalidade grupal e remota no NAPI (online)
Atividade/ Encontro

Público-Alvo

Live de acolhida do NAP com estudantes

Discentes UNISAGRADO

Live de acolhida aos calouros

Discentes UNISAGRADO

Live de acolhida do NAP com docentes

Docentes UNISAGRADO

Cartilha de suporte aos docentes – reflexões
iniciais

Docentes, coordenadores e
diretores UNISAGRADO

Cartilha de suporte aos docentes –
transtornos de aprendizagem

Docentes, coordenadores e
diretores UNISAGRADO

Cartilha de suporte aos docentes – alunos
com deficiências

Docentes, coordenadores e
diretores UNISAGRADO

Cartilha de suporte aos docentes –
demandas emocionais e comportamentais

Docentes, coordenadores e
diretores UNISAGRADO

Cartilha de suporte aos docentes – reflexões
finais

Docentes, coordenadores e
diretores UNISAGRADO

Palestra: Saúde mental e habilidades sociais Discentes UNISAGRADO
dos universitários: fatores de risco e proteção
Palestra: Oratória voltada para a pesquisa

Discentes UNISAGRADO

Encontro ATIVA: Reflexões atuais sobre o
ensino e aprendizagem no contexto da
pandemia

Discentes, docentes e
coordenadores UNISAGRADO

Encontro ATIVA II

Discentes UNISAGRADO

Total de eventos/encontros

12
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Setor Técnico de Apoio ao Deficiente (STAD)
Atendimentos realizados aos estudantes com deficiência:
Total de estudantes:

Total de atendimentos:

8

96

O STAD realiza serviços de atendimento a estudantes do UNISAGRADO, garantindo sua participação plena nas atividades acadêmicas, de modo a eliminar barreiras
arquitetônicas e/ ou pedagógicas e projetar seu futuro profissional. Seu objetivo é
facilitar a comunicação, a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de
estudantes com deficiência, garantindo, assim, seu acesso, permanência e conclusão do Ensino Superior.
Os atendimentos realizados atenderam demandas de estudantes com deficiência
física, com baixa visão, com Transtorno do Espectro Autista e com surdez, mostrando
a importância desse serviço de apoio que atende a necessidades específicas e providencia os recursos necessários para o bom proveito das aulas oferecidas.

Desenvolvimento de atividades em parceria NAPI/STAD
A parceria é frequente e acontece por meio de reuniões mensais ou bimestrais com
o objetivo de, coletivamente, estudar os casos em atendimento e implantar os recursos necessários, assim como acompanhar o seu desempenho.
EVENTOS VOLTADOS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO CENTRO
UNIVERSITÁRIO

“Saúde Mental e habilidades sociais dos universitários: fatores de risco
e proteção”
O NAP promoveu a palestra com uma convidada externa, a psicóloga Juliana Ferreira
Rocha. O evento teve como objetivo fomentar discussões acerca da saúde mental do
universitário, refletindo sobre variáveis que estão relacionadas a fatores de proteção
no contexto acadêmico, como cuidados com a saúde física e mental, família e um
bom repertório de habilidades sociais desenvolvido, além dos fatores de risco, como
prática ou vivência do bullying, baixo repertório de habilidades sociais e reduzida
rede de apoio. Dessa forma, foi possível proporcionar, junto aos universitários, a discussão de algumas estratégias de enfrentamento e um olhar para sua saúde mental.

Palestra Saúde Mental e Habilidades Sociais dos Iniversitários

“Reflexões Atuais Sobre o Ensino e Aprendizagem no Contexto da
Pandemia”
Os estudantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
e da Residência Pedagógica do UNISAGRADO, em parceria com a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) participaram de uma atividade de formação intitulada “Reflexões atuais sobre o ensino e aprendizagem no
contexto da pandemia”, realizada pela Prof.ª Me. Jacqueline Araújo de Souza Correa
do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e de Inclusão (NAPI) e Núcleo de Acessibilidade (STAD) junto a Comissão de Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem. A
formação abordou os seguintes aspectos: o cenário da educação na pandemia da
Covid-19; flexibilização, metodologias e sistema híbrido; motivação dos docentes (sobrecarga e reorganização);
motivação dos estudantes (retomada do contexto educacional, motivação
para os estudos e readaptação de rotinas); enfrentamento e possibilidades de
se reinventar (professor e
estudante). O evento contou com 89 participantes,
entre discentes e docentes
Atividade de Formação
da instituição.
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Esquenta Ativa II

Aprimoramento

O evento contou com sessenta participantes que discutiram sobre métodos de
estudo de maneira prática e dialogada, conhecendo sobre a eficácia de cada um
e tendo acesso a materiais de apoio para ensino de como desenvolver habilidades
para maior desempenho.

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.

“Oratória voltada para a pesquisa”
O evento "Oratória voltada para a pesquisa”, organizado e mediado pela Prof.ª Ma.
Tatiana Ribeiro de Carvalho, contou com a participação do convidado Fernando
Mantovani que é Especialista em Oratória e em Gestão do tempo. O encontro
teve o objetivo de proporcionar aos estudantes mais confiança e fluidez nas suas
apresentações de seminário, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e
demais apresentações em que o estudante seja o condutor da fala.

Por conta da pandemia da Covid-19, todas as disciplinas do programa foram realizadas
remotamente com videoaulas desenvolvidas com apoio do Núcleo de Produção
Multimídia desde o primeiro momento da pandemia.

491
933

Língua Portuguesa
Inglês

591

Matemática
Química

760

856

Física

Total de Estudantes Inscritos no Programa
de Aprimoramento: 3.676
Estudantes que foram certificados: 1.625

Evento "Oratória Voltada para a Pesquisa"
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4

PESQUISA
O UNISAGRADO acredita que a Pesquisa está atrelada ao desenvolvimento
social e intelectual do indivíduo, portanto, desde seu início, a Instituição estimula
a pesquisa, principalmente nas áreas de ciências da saúde, ciências exatas e
aplicadas, ciências humanas e ciências sociais.

Iniciação Científica
Um dos estímulos à pesquisa está ligado aos Programas de Iniciação Científica,
que funciona desde 1993 e é composto das seguintes modalidades:
1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq);
2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq);
3. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino
Médio (PIBIC-EM/CNPq);
4. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo IC/FAPESP;
5. Fundo de Amparo pertencente ao UNISAGRADO (FAP/UNISAGRADO);
6. Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC e PIVITI/UNISAGRADO).
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Programas de Iniciação Científica
No ano de 2021, foram submetidos 205 projetos de iniciação científica na plataforma
da IC, sendo:
■ 164 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC);
■ 31 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI);
■ 10 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM).
Desse total, foram aprovados 197 projetos e outros 03 contemplados com a bolsa
de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP.

Iniciação Científica em andamento | Ciclo 2020/2021
Modalidade de IC

Total

PIBIC/CNPq

17

PIBIC/FAP

17

PIVIC

125

PIBITI/CNPq

03

PIBITI/FAP

03

PIVITI

22

PIBIC/EM

10

FAPESP

03

TOTAL

Iniciação à Docência
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
No ano de 2021, o Programa teve a participação de 48 estudantes, dos cursos de
História, Letras Português-Inglês e Pedagogia, com vigência de outubro de 2020 a
março de 2022. As escolas participantes foram: Escola Estadual Profª. Ada Cariani
Avalone, com o subprojeto de História, e Escola Municipal de Educação Fundamental
Nacilda de Campos, com os subprojetos de Letra e Pedagogia.

Programa de Residência Pedagógica
No ano de 2021, o Programa teve a participação de 60 estudantes, sendo 48 bolsistas
e 12 voluntários, dos cursos de Artes, História, Letras Português-Inglês e Pedagogia,
orientados por 06 professores da Instituição e supervisionados por professores nas
escolas.

200

Iniciação Científica em andamento | Ciclo 2020/2021-Divididas por áreas
Áreas

Total

CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS

77

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

62

CIÊNCIAS DA SAÚDE

58

Formação Pedagógica PIBID via Teams
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Grupos de Pesquisa
Os grupos de pesquisa são formados por pesquisadores graduados ou não, titulados
ou não, organizados em torno de uma (ou mais) linha de pesquisa de uma área do
conhecimento, com o objetivo de desenvolver pesquisa científica.
Conheça os grupos de pesquisa ativos
no UNISAGRADO:
CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS
■ Design e Tecnologia Aplicados À
Saúde
■ Design e Tecnologia Assistiva
■ Eletroquímica e Corrosão
■ Empreendedorismo, Negócios e
Inovação
■ Eficiência Energética,
Sustentabilidade e Fontes
Alternativas de Energia
■ Grupo de Pesquisa Multidisciplinar
de Desenvolvimento de Softwares
■ Materiais e Sustentabilidade (MatSu)
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
■ Comunicação, Mídia e Sociedade
■ Educação a Distância: Gestão,
Inovação e Tecnologia
■ Estudos da Tradução
■ Gênero, Sexualidade e Sociedades
■ Grupo de Estudos e Pesquisas
EDUFOR - Educação e formação de
professores: fundamentos teóricos e
práticas pedagógicas
■ Imprensa, Ciências e Saúde

■ Laboratório de Estudos sobre o
Conflito Israel-Palestina
■ Núcleo de Pesquisa da Política
Externa Sul-Americana (NUPPES)
■ Tecnologias, Estudo Dirigido e
Educação
CIÊNCIAS DA SAÚDE
■ Determinantes de qualidade de
vida, promoção e assistência à saúde
da mulher, nos diversos ciclos da
vida
■ Fisioterapia Cardiorrespiratória
■ Gastronomia, Alimentação e
Culinária Regional Brasileira
■ Grupo de Estudos da Interação
Mioneural – GEIM
■ Investigação clínica e funcional
das alterações evidenciadas nas
diferentes fases da vida da mulher
■ Propriedades mecânicas e
biológicas em implantes dentários
■ Respirare - Núcleo de pesquisa
em avaliação e intervenção em
fisioterapia cardiorrespiratória:
investigação de técnicas e recursos
avaliativos e terapêuticos em
fisioterapia cardiorrespiratória

CONQUISTAS DOS GRUPOS DE PESQUISAS
Publicação de Livro
O Grupo de Pesquisa “Comunicação, Mídia e Sociedade” lançou o livro “Comunicação em Transformação” pela editora Canal 6. A obra reúne 19 artigos, escritos por 29
pesquisadores, entre estudantes e docentes dos cursos de Comunicação do UNISAGRADO nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações
Públicas. Este é o terceiro livro lançado pelo grupo GPECOM.
O lançamento da obra foi realizado no auditório “Clélia Merloni”, e contou com a presença dos autores, organizadores e convidados. Nele, um exemplar do material foi
cedido para o acervo da Biblioteca Central “Cor Jesu”. A organização da obra foi realizada pelos membros Profº. Dra. Nirave Reigota Caram, líder do GPECOM, e Prof. Dr.
Vitor Pachioni Brumatti, coordenador dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do UNISAGRADO, em parceria com a Dra. Sonia Aparecida Cabestré.
Os artigos do livro estão divididos em quatro temas: Comunicação na Contemporaneidade; Comunicação, questões sociais e emergenciais; Educação, inovações tecnológicas e redes sociais; e Interfaces da Comunicação.

Evento de lançamento do livro “Comunicação em Transformação”
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Moda Inclusiva
O egresso do curso de Design e estudante do curso de Artes Henrique Gil
Arnoni, sob orientação da coordenadora do curso de Design do UNISAGRADO,
Profª Dra. Mariana Menin Gazola, ambos
membros do Grupo de Pesquisa Design
e Tecnologia Assistiva, desenvolveram
o projeto de Iniciação Científica intitulado “Moda inclusiva: desenvolvimento de
roupa social feminina para pessoas com
paraplegia”, resultando em um protótipo de coleção de roupas femininas para
esse público.

O estudo, também foi publicado em artigo na 16. Edição do Colóquio de Moda,
15º Fórum das Escolas de Moda Dorotéia
Baduy Pires e 7ª Edição do Congresso de
Iniciação Científica em Design e Moda.

Publicação e tradução de artigo
A partir do desenvolvimento de uma
pesquisa documental para o Pós-Doutorado da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) de Marília, a Prof.ª Dra. Angélica

Henrique Gil Arnoni e a Prof.ª Dra. Mariana Menin

Pall Oriani, coordenadora do curso de
Pedagogia do UNISAGRADO e líder do
Grupo de Estudos e Pesquisas EDUFOR
- Educação e formação de professores:
fundamentos teóricos e práticas pedagógicas, publicou o artigo intitulado
“Orientação e Inspeção Buco-dentária
nas Escolas Primárias do Estado de São
Paulo (1911-1917)”. O objetivo do estudo
foi dar ênfase em pesquisas que exploram as relações entre higiene e educa-

ção, visando evidenciar seu crescimento
e importância no âmbito escolar.
O artigo foi publicado na Revista História
da Educação e teve sua tradução para o
inglês realizada na íntegra por outra docente do UNISAGRADO, do curso de Letras – Tradutor, e líder do Grupo de Pesquisa Estudos da Tradução, Prof.ª Dra.
Leila Maria Gumushian Felipini.

Prof.ª Dra. Angélica Pall Oriani e Prof.ª Dra. Leila Maria Gumushian Felipini

Balanço Social 2021

90

Publicação de capítulo de livro
As egressas do curso de Pedagogia Beatriz Ribeiro Peixoto e Graziele Costa Viana, a partir da orientação da docente do
curso e coautora das pesquisas Prof. Dra.
Ketilin Mayra Pedro, publicaram, cada
uma, um capítulo em livros da área de
Educação baseado nos estudos realizados durante a Graduação, em seus projetos de Iniciação Científica.

Beatriz estudou a “Superdotação e genialidade: Uma análise da biografia de
grandes mulheres”, publicados em um
capítulo no livro “Educação: dilemas
contemporâneos: Volume VI”.

Iniciação Científica de
Destaque

Já Graziele abordou sobre “Tecnologias
na Educação Especial: recursos digitais
para acessibilidade e o processo de ensino-aprendizagem” e teve a publicação no livro “Ensino Híbrido: Estratégias
Orientadas para Aprendizagem”.

Tradução Audiovisual Para Acessibilidade
Larissa Souza Nunes, estudante do 3ª ano do curso de
Letras - Tradutor, desenvolveu a pesquisa de Iniciação Científica intitulada “Tradução Audiovisual Para
Acessibilidade: A Importância da Audiodescrição Para
Pessoas Inclusas no Transtorno do Espectro Autista
- TEA”, que teve orientação da Prof.ª Dra. Leila Maria
Gumushian Felipini. A Audiodescrição é uma locução
roteirizada que é inserida em um produto audiovisual
nos momentos de silêncio, não interferindo nas falas
dos personagens, com o objetivo de auxiliar na inclusão de pessoas com perda parcial ou total de visão,
disléxicos, idosos com perda de memória e baixa visão
e deficientes intelectuais.

Larissa Souza Nunes

A pesquisa desenvolvida por Nunes é pioneira em abordar a importância da audiodescrição para pessoas com autismo, portanto ela precisou construir a relação entre
os dois assuntos para alcançar seu objetivo.

Transformações do bairro Jardim Marambá de Bauru
Beatriz Ribeiro Peixoto e Graziele Costa Viana

Apresentação no ENEGEP
O estudante João Victor Millano Batista, do 4º ano do curso de Engenharia de Produção, participou do Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) - maior
evento de Engenharia de Produção do país. O artigo apresentado “Logística 4.0: Perspectivas da Aplicação de Inteligência Artificial na Logística Interna”, foi desenvolvido
a partir de sua pesquisa de Iniciação Científica. A orientação do estudo foi realizada
pelo Prof. Me. Thiago Pignatti de Freitas, com contribuições do Prof. Me. Lucas Martins Ikeziri no desenvolvimento da pesquisa.

José Fernando Pereira Cavallieri, egresso do curso de Arquitetura e Urbanismo do
UNISAGRADO, elaborou durante a graduação um estudo sobre o Jardim Marambá
de Bauru – SP, sob orientação da docente Me. Erica Lemos Gulinelli. Com o intuito de
analisar a transformação física-morfológica e o adensamento que essa região vem sofrendo durante os anos, o arquiteto desenvolveu pesquisas que ganharam destaque
em eventos científicos e que podem contribuir para a melhoria do bairro em termos
de planejamento urbano e preservação das áreas verdes.
A temática abordada a princípio na Iniciação Científica foi escolhida por Cavallieri
pela percepção de que o local em questão fora ocupado de modo questionável, visto
que as áreas verdes são interpretadas como obstáculos ou barreiras para o mercado
imobiliário na expansão do bairro, assim como encontram-se, muitas vezes abandonadas ou degradadas.
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A pesquisa que chega à
Comunidade

Fórum de Iniciação Científica

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

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 2021, de 06 a 10 de Dezembro, foi realizado, pela Plataforma Teams, o XXVIII
Fórum de Iniciação Científica, IX Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
e VIII Fórum de Iniciação Científica do Ensino Médio. Foram apresentados no evento,
de forma oral, 203 trabalhos de pesquisas desenvolvidas e finalizadas pelos estudantes. O evento contou com mais de 308 inscritos.

Difundida como um dos tripés da Instituição, a Pesquisa consolida-se 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.
Graduação - Trabalhos de Conclusão de Curso
Área

Quantidade

Exatas

64

Humanas e Sociais

108

Saúde

222

Total

394

Pós-Graduação - Dissertações e Teses
Área

Quantidade

Saúde

7

Total

7

Palestra de abertura do XXVIII Fórum de Iniciação Científica
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Das 203 pesquisas desenvolvidas e finalizadas pelos alunos em 2021, foram:

Do total de apresentações do Fórum:

21
10

10

170

79

72

52

Iniciação Científica

Área de Humanas e Sociais

Iniciação Científica em Tecnologia e Inovação

Área de Saúde

Iniciação Científica do Ensino Médio

Área de Exatas e Aplicadas

Iniciação Científica FAPESP
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Premiações
As pesquisas de iniciação científica apresentadas no XXVIII Fórum de Iniciação
Científica – PIBIC; IX Fórum de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBITI; VIII
Fórum de Iniciação Científica do Ensino Médio - PIBIC-EM tiveram a premiação de 3
trabalhos por categoria.
MODALIDADE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO MÉDIO
1º Lugar
Título: Nível de Informação e Ação Educativa sobre a Função do Assoalho
Pélvico Entre Adolescentes
Aluno Pesquisador: Ricardo Silva Ramos
Orientadora: Profa Dra. Gabriela Marini

2º Lugar
Título: Realidade Aumentada – Design de um Provador Virtual de Armação
de Óculos
Aluna Pesquisadora do curso de Design: Maria Eduarda de Aguiar Silveira
Orientador: Prof. Dr. Joao Marcelo Ribeiro Soares
3º Lugar
Título: A Utilização de Resíduos Plásticos na Composição de Revestimento
Asfáltico
Aluna Pesquisadora do curso de Engenharia Civil: Milena dos Santos Monge
Orientador: Prof. Dr. Edvaldo Jose Scoton
MODALIDADE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

2º Lugar

1º Lugar

Título: Acesso, Permanência e Sucesso na Escolarização de Jovens e Adultos (Eja): Limites e Possibilidades
Aluna Pesquisadora: Giovana Carminato Machado
Orientadora: Profa Dra. Eliane Aparecida Toledo Pinto

Título: Avaliação da Resistência à Fadiga Cíclica e Torcional dos Instrumentos Reciprocantes Unicone 25.06 e Unicone Plus 25.06
Aluno Pesquisador do curso de Odontologia : José Franscico Pinezi Barbieri de Toledo
Orientador: Prof. Dr. Murilo Priori Alcalde

3º Lugar
Título: Proposta de Legenda para Surdos e Ensurdecidos do 1º Episódio da
Série “Segunda Chamada”
Aluno Pesquisador: Ryan Felippe de Brito Correia
Orientador: Profa Dra. Leila Maria Gumushian Felipini
MODALIDADE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
1º Lugar
Título: Adaptação de um Climatizador de Ar para um Dispositivo Inteligente
Aluno Pesquisador do curso de Engenharia Elétrica: Felipe Augusto Pereira dos Santos
Orientador: Profº. Dr. Danilo Sinkiti Gastaldello

2º Lugar
Título: O Quinze de Novembro do Sexo Feminino: a Imprensa Feminina Carioca no Final do Século XIX
Aluna Pesquisadora do curso de História: Gabriela Marcondes dos Santos
Orientadora: Profa Dra. Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa
3º Lugar
Título: Aplicativo Móvel para Auxílio no Diagnóstico do Paciente durante o
Atendimento Médico Remoto
Aluna Pesquisadora do curso de Ciência da Computação: Nicole da Silva
Carvalho
Orientador: Prof. Dr. Elvio Gilberto Da Silva
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Depoimentos de Estudantes
Pesquisadores do Ciclo
2020/2021

“A

Thatiane Bôscoa

o pensar em como poderia descrever o período de iniciação científica, duas palavras me vêm à mente: gratidão e complexidade. Não é fácil realizar pesquisa
científica, ainda mais durante o período de pandemia, onde por muitas vezes passava horas encarando o documento em branco do word. No entanto, visualizar minha
pesquisa tomando forma e encaminhando-se de maneira a contribuir com a academia científica a partir da minha visão e da minha análise dos conteúdos selecionados, a inércia é substituída pela ufania. O fim desse processo marca, na minha vida
acadêmica, conquista; na pessoal, superação. Com o incentivo e fomento à pesquisa
e educação pelo UNISAGRADO e pelo meu professor orientador, essa oportunidade
propiciou mais um passo trilhado na minha jornada acadêmica.

“D

Mariana Paleari Zanoni

esde que iniciei os estudos na instituição UNISAGRADO, no curso de Fisioterapia,
eu ouvia falar sobre a Iniciação Científica, e meu desejo foi se tornando forte de
realizar a experiência da pesquisa, mas via muitos empecilhos, pelo fato de eu trabalhar durante todo o dia e não ter a disponibilidade necessária. Mas com a disposição
da minha orientadora foi possível tornar este desejo realizado! Com muita alegria estou terminando a minha IC e irei apresentá-la no final do ano! Em alguns momentos
foi difícil, mas nem se compara com o enriquecimento da experiência! Deixo aqui
meu incentivo para você, aluno, a ir em busca da Iniciação Científica, esta realização
traz consigo uma bagagem muito boa para nós estudantes e também abre oportunidades para a vida profissional! Vale muito a pena!"

“A

Luma Garcia Camargo

Iniciação Científica foi um grande passo em direção ao amadurecimento acadêmico para mim. Foi através desse trabalho que aprendi a pesquisar e coletar dados, filtrar informações, discorrer sobre o que li, analisar criticamente e muito mais. Sem esse conhecimento prévio da Iniciação Científica, eu não teria tanta
facilidade ao lidar com o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É uma grande
responsabilidade apresentar novas propostas e ao mesmo tempo cumprir prazos,
se reunir regularmente com seu/sua orientador(a), mas, com toda certeza, é uma
grande responsabilidade que resulta em uma experiência riquíssima, profunda e
muito recompensadora."

“R

Bettina Gomes

ealizar a pesquisa de Iniciação Científica foi uma das mais significativas experiências do meu processo de graduação. Desde o segundo semestre do meu primeiro ano já me interessava pela ideia e tinha pretensão de buscar mais informações. No
segundo ano iniciei a construção do projeto e, mesmo ainda sem compreender profundamente o que estava realizando, já sabia que estava traçando um importante caminho na vida profissional e pessoal. Com o andamento do projeto e posteriormente
da pesquisa em si, o que eram apenas ideias foram tomando forma e conteúdo, tornando o que ainda era uma situação nova e às vezes até mesmo confusa, em algo
concreto e encantador. Assim, pude sentir um desenvolvimento abrupto em relação
ao início. Mais do que aprender sobre o tema trabalhado, aprendi sobre ciência, pesquisa, estudo, partilha de conhecimento com ética e respeito, e desenvolvimento de
olhar e pensar crítico. Acredito que quem tem a oportunidade e o interesse em realizar a pesquisa de Iniciação Científica tem muito a ganhar em todos os aspectos trabalhados nas graduações. Considero de fundamental importância a mudança que a
Iniciação realiza em nosso olhar sobre a própria pesquisa científica, pois realizar uma
Iniciação é a oportunidade para compreender como funcionam seus mecanismos
e o quão fundamentais e enriquecedoras elas são. A Iniciação Científica fez aflorar
em mim o encanto sobre a ciência e a compreensão mais lúcida de tantas questões
antes nebulosas. Hoje consigo me enxergar como alguém muito diferente de antes
da realização da pesquisa, e uma das questões que mais me atrai é a perspectiva de
perceber o quanto ainda tenho a crescer. A todos aqueles que tem a oportunidade e
vontade: o conhecimento científico destrói barreiras e constrói pontes. O crescimento é imensurável e faz toda a diferença!"
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Revistas Científicas

Comitê de Ética
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNISAGRADO) é um instituto de natureza
consultiva, deliberativa, educativa e autônoma. Sua principal finalidade é emitir
pareceres sobre protocolos de pesquisas desenvolvidos no UNISAGRADO ou em
outras instituições de ensino superior e de pesquisa que assim solicitarem. Com
isso, visa-se dar segurança ao objeto da pesquisa e ao pesquisador de estudos que
envolvam seres humanos, no que diz respeito aos aspectos éticos. Dessa forma,
almeja-se, primariamente, a defesa da integridade e dignidade dos participantes
da pesquisa, individual ou coletivamente considerados. O CEP-UNISAGRADO, credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP – CNS), utiliza a
Plataforma Brasil como interface para a gestão de todas as suas atividades, particularmente, no diálogo com os pesquisadores. Suas reuniões ocorrem mensalmente,
seguindo um cronograma de registro de projetos e seu envio para os devidos pareceres. Assim, antes da reunião do Comitê, todos os projetos são analisados por um
ou mais de seus membros e, em situações específicas, por um especialista convidado em caráter ad hoc.
Projetos Analisados Pelo CEP
Ano

2021

Aprovados

103

Pendentes

97

Não aprovados

0

Retirados

2

Total de projetos

202

O UNISAGRADO possui três revistas científicas que apresentam pontualidade e
periodicidade em suas edições:

REVISTA MIMESIS
A revista Mimesis tem 41 anos de história. Nestas
quatro décadas, a revista acompanha as várias
transformações e mudanças pelas quais têm passado a sua instituição sede em seus mais de 65
anos de trajetória. De FAFIL, FASC, USC e agora
UNISAGRADO, mantém-se o compromisso com a sua essência institucional e sua missão educacional. Nesse processo, a Mimesis também renova o seu intuito de propor
um diálogo transdisciplinar entre os diversos discursos e posições teóricas, ideológicas
e filosóficas da área de Ciências Humanas, a fim de oferecer ao leitor linguagens e
olhares variados a respeito da experiência humana e de seus embates. Singularidades
que enriquecem a tessitura social em tempos de forte aceleração, competitividade
e globalização e que possibilitam exercitar memórias e refletir sobre modos diversos
de estar no mundo. Focada na construção de uma comunidade comunicante, rejeita
qualquer sectarismo metodológico ou ideológico, investindo, ao contrário, na politização do espaço cultural de pensamento e de investigação como meta e tarefa.
Conta com um Conselho Editorial, que reserva o direito de publicar ou não os artigos
recebidos, seguindo rigorosa avaliação e parecer de, no mínimo, dois doutores do Conselho Científico ou outros externos, especialistas na área na qual se insere o trabalho
apresentado.
EDITOR RESPONSÁVEL
Profa. Dra. Ketilin Mayra Pedro
CONSELHO EDITORIAL
Profa. Dra. Eliane Aparecida Toledo Pinto
Profa. Dra. Lourdes Madalena Gazarini Conde Feitosa
Número de artigos publicados em cada número da Revista Mimesis em 2021
Volume / número
v.42, n.1
v.42, n.2

Artigos publicados
18
12
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REVISTA SALUSVITA

REVISTA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY INNOVATION

A REVISTA SALUSVITA, publicação quadrimestral editada pelo UNISAGRADO, tem
por finalidade a apresentação de trabalhos
originais em forma de artigos, ensaios, documentos, participação de pesquisa, comentários, bibliografias, resenhas críticas
e colaboração de caráter informativo, elaborados por professores ou profissionais da
IES ou de outras instituições, desde que se enquadrem nas instruções que constam
nas normas da Revista, fornecidas aos autores.

A REVISTA ENVIRONMENTAL
SCIENCE & TECHNOLOGY INNOVATION é editada pelo Centro Universitário Sagrado Coração. É uma publicação digital e
semestral que tem a finalidade
de apresentar trabalhos originais na área de exatas e sustentabilidade, em forma de
artigos, ensaios, participação de pesquisa, bibliografias, resenhas críticas, entre outros, elaborados por professores ou profissionais do Centro Universitário ou de outras
instituições, desde que se enquadrem nas instruções que constam nas normas da
Revista, fornecidas aos autores.

Tal publicação é responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, sob
orientação de um Conselho Editorial constituído por pesquisadores da Instituição e
um Conselho Científico, ambos representados por especialistas de renome nacional
e internacional.
Em 2021 foram submetidos 50 estudos, os quais deverão compor os quatro volumes
do ano de 2021. Até o presente momento, os três primeiros volumes foram publicados e o quarto está na condição de prelo.
EDITOR RESPONSÁVEL
Prof. Dr. Bruno Martinelli
CONSELHO EDITORIAL
Profa. Dra. Andréa Mendes Figueiredo

Tal publicação é responsabilidade da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG), sob orientação de um Conselho Editorial constituído por pesquisadores da Instituição e um Conselho Científico, ambos representados por especialistas de renome
nacional e internacional.
No mês de fevereiro de 2021, foi realizada a reunião de abertura sobre a implementação de uma nova revista científica na área de exatas. Após diversas buscas e confirmações escolheu-se o novo nome da revista: ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY INNOVATION. Durante a organização da revista, também aconteceu a
implementação na plataforma Open Journal Systems (OJS), periódicos em nuvens.
Nesse período também foi formado o Comitê Científico da revista, para o qual foram
convidados 93 professores doutores a compor o grupo e, esses foram cadastrados na
plataforma.
Atualmente, a revista conta com 9 artigos em avaliação e 2 artigos em fase de edição
de texto.

Prof. Dr. Joel Ferreira Santiago Junior

EDITOR RESPONSÁVEL

Volume / número

Artigos Publicados

v.41, n.1

10

Prof. Dr. Marcelo Telascrea

v.41, n.2

10

CONSELHO EDITORIAL

v.41, n.3

10

Prof. Dr. Adriano Evandir Marchello

v.41, n.4

prelo

Prof. Dr. Danilo Sinkiti Gastaldello
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REVISTA INTERAÇÃO
A revista tem publicação semestral editada
pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO
CORAÇÃO (UNISAGRADO), que circula eletronicamente, cujo foco é socializar e dar
visibilidade às ações de extensão que resultam num impacto positivo para a comunidade/sociedade. Tem por missão a publicação de relatos de experiência, entrevistas de interesse dos que atuam na Extensão e artigos científicos frutos de pesquisas
sérias desenvolvidas no âmbito extensionista. Além disso, a revista apresenta relatos
de experiência ou comunicações da Pastoral Universitária. São aceitos artigos escritos em português, inglês, espanhol, francês ou italiano.
A Revista publica também, em seção específica, trabalhos de graduandos e pós-graduandos de todas as áreas do UNISAGRADO e das demais universidades brasileiras,
desde que atendidas as condições de consistência teórico-prática e relevância acadêmica do trabalho submetido.

Lançamento da primeira edição da revista InterAção

Tal publicação é responsabilidade da Pró-reitoria de Extensão e Pastoral Universitária, sob orientação de um Conselho Editorial, constituído por pesquisadores da Instituição e um Conselho Científico representados por especialistas de renome nacional
e internacional.
EDITOR RESPONSÁVEL
Sara Nader Marta
CONSELHO EDITORIAL
Camila Lopes Cardoso
José Augusto dos Santos Magalhães
Volume / número

Artigos Publicados

v.1,n.1

8

v.1,n.2

6

Lançamento da primeira edição da revista InterAção
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5

EXTENSÃO
As ações de extensão do UNISAGRADO são norteadas por princípios éticos,
filosóficos, pedagógicos e científicos e estão intimamente ligadas ao Ensino e à
Pesquisa. A extensão procura concretizar ações transformadoras que viabilizem
a relação entre a Instituição e a Sociedade por meio de diferentes atividades.
A base teórica e metodológica para a organização regional e institucional
das atividades de extensão no UNISAGRADO é o Plano Nacional de Extensão
Universitária, que possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia,
cada vez mais, na sociedade como espaço privilegiado de produção do
conhecimento de forma a contribuir para a superação das desigualdades sociais
existentes.
A Extensão é uma via de mão dupla que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular e, como consequência, permite que a
produção do conhecimento resulte no confronto com a realidade regional e
nacional. Além disso, contribui para a democratização do conhecimento e a
participação efetiva da comunidade na atuação da Instituição.

Vacinação dos profissionais da educação
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Programas e Projetos de Extensão
O UNISAGRADO se faz presente na comunidade por meio de seus programas, projetos e cursos, que são ações contínuas de caráter cultural, desportivo, científico 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 ao estudante o contato com a realidade social da região, por
meio do diálogo com diferentes grupos, nos mais diversos campos da ação profissional.
Paróquia São Sebastião

Araribá

Horto Florestal
Bauru

Rio Batalha e DAE
(Departamento de Água
e Esgoto) de Bauru
Catedral do Divino
Espírito Santo

AVAÍ

U
R

U
A
B

Curia Diocesana

Secretaria Municipal
de Educação

Hospital Estadual
de Bauru

APAE de Bauru
UNISAGRADO

Meepe Coworking - Bauru

UNESP - Campus
Bauru
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Durante o ano de 2021, devido à pandemia da Covid-19, o UNISAGRADO manteve a decisão de realizar os projetos de extensão de forma remota, com o intuito de proteger todos
os envolvidos: estudantes, professores, comunidade externa e colaboradores. Entretanto, alguns projetos principalmente da área da Saúde, que necessitavam de contato com
o público, foram liberados para as atividades presenciais, seguindo os protocolos de biossegurança determinados pelos órgãos responsáveis e pelo UNISAGRADO, como por
exemplo, higienização correta das mãos, ambientes, instrumentos e equipamentos, utilização de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento social.
Desse modo, apenas 20 projetos conseguiram executar suas atividades e atingir com sucesso seus objetivos. Ao todo, foram:

700

Estudantes
Envolvidos

25

19

80
Matérias
Jornalisticas

Professores

51.277

153.831

26
Participações
em Eventos
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Projetos de Extensão
Ambulatório de Estomatopatologia – Ensino, Pesquisa e Ação Social
O projeto visava a cria-

ção de um ambulatório
clínico de estomatopatologia para atendimento
de pacientes com lesões
bucais desde seu diagnóstico precoce até o tratamento final e acompanhamento a longo prazo.
O projeto foi executado
semanalmente, na clínica
5 do Bloco K, do UNISAGRADO. No ano de 2021,
foram realizados um total de 70 atendimentos, incluindo consultas iniciais, biópsias, tratamento cirúrgico e acompanhamento.

Ambulatório para Tratamentos
de Feridas
O projeto destina-se ao tratamento
ambulatorial dos portadores de feridas
em membros inferiores. Tem como
característica o desenvolvimento das
atividades por uma equipe interdisciplinar, contando com alunos de Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição e Psicologia, acompanhados de
um docente de Enfermagem, que utilizam técnicas especializadas e apropriadas para a realização de curativos
com protocolos sistematizados, bem
como recursos terapêuticos especializados para o atendimento de feridas.

ASSECOM - Assessoria em Comunicação Digital
O projeto desenvolveu a comunicação digital para instituições filantrópicas e organizações não-governamentais de Bauru e região. Para desenvolver a comunicação
dentro desses ambientes de forma adequada é necessário realizar um planejamento
e um trabalho constante de produção e publicação dos materiais autorais. Durante
o ano de 2021, foram atendidas 5 instituições de forma regular 3 projetos desenvolvidos avulsos. O material produzido e publicado gerou um impacto de 108.903 visualizações dos conteúdos.
CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

@meioambiente_

CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

@ongformiguinhas

CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

@oprojetoluz_

DATALAB

Aferição de pressão e glicemia capilar
na Praça Rui Barbosa

Tem o objetivo de promover pesquisas de
opinião pública com a população de Bauru e região sobre a erradicação da pobreza, saúde e bem-estar e redução da desigualdade no contexto da pandemia atual
da Covid-19. Foram realizadas no ano de
2021, duas pesquisas de opinião pública qualitativas: uma sobre iniciativas de
combate à desigualdade local e regional
durante a pandemia da Covid-19, com estudantes da área de humanas e sociais do
UNISAGRADO, e outra de Hábitos Saudáveis durante a pandemia da Covid-19 com
alunos dos cursos da saúde da instituição.
Participaram 38 pessoas em ambas as
pesquisas, conduzidas por 16 estudantes.

CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

@datalab.unisagrado
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Desenvolvimento de Websites
Para a Comunidade
O objetivo deste projeto é criar websites para Instituições/ONGs/empresas que não tenham condições de
se estabelecer na internet. A partir
desse contexto, foram desenvolvidos
sites para duas finalidades distintas, sendo um para o projeto social
Phillippos Centro de Treinamento &
Equoterapi, e um para a Líderes Jr.,
empresa Júnior do UNISAGRADO.

Geração LABS
O presente projeto objetiva promover o empreendedorismo e a inovação na comunidade de Bauru, por meio de ações de extensão junto a microempreendedores,
com apoio de empresas e parceiros. O público-alvo atingido são pessoas empreendedoras, inovadoras e criativas, estudantes do UNISAGRADO, ou como Organizações
apoiadoras do movimento empreendedor e inovador, como o Meepe Business Networking.

Site criado pelos estudantes

Empreenda Mulher
Por meio deste projeto, o aluno desenvolve habilidades de pesquisa de campo, elaboração de estratégias de gestão, plano de negócios, marketing, formalização do
trabalho do esteticista e fomento ao empreendedorismo. Os alunos extensionistas
fazem um levantamento de dados sobre profissionalização e formalização dos serviços e gestão de estabelecimentos e profissionais de Estética, e, após, traçam ações
baseadas nas situações-problema encontradas, promovendo treinamento, consultoria, cursos, workshops e implantação de ferramentas digitais para solução dos problemas.
CONFIRA O
PROJETO NA
ÍNTEGRA

Lançamento do Programa de Empreendedorismo, Cibersegurança e Inovação em parceria
com a prefeitura de Bauru e com o projeto de extensão Segurança da Informação para Todos

Gestação, Vida e Saúde

Reunião com os Participantes do Projeto

Este projeto tem como objetivo promover atividades de educação em saúde para
gestantes carentes, oferecido no formato online, por meio de ferramentas tecnológicas, como jogo educacional mobile. O Projeto é desenvolvido em seis etapas, com
duração prevista de um ano, e compreende desde o contato com as gestantes, integração dos estudantes de diferentes áreas de conhecimento, elaboração do conteúdo que será abordado, confecção do jogo, aplicação do programa de educação em
saúde e avaliação da satisfação dos usuários (gestantes e estudantes).
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Identidade Araribá
O presente projeto tem como objetivo geral promover a educação superior dos alunos indígenas, bolsistas do Centro Universitário do Sagrado Coração - UNISAGRADO,
por meio do processo de acesso, permanência e conclusão do ensino superior, cultivando a sua identidade cultural. O projeto cumpre um importante papel, não apenas
por fornecer oportunidade de formação superior, mas, sobretudo, por possibilitar o
ingresso efetivo ao ensino superior da população indígena.

Lazer, Educação e Qualidade
de Vida
O presente projeto tem como objetivo
ampliar as vivências de lazer dos envolvidos por meio de atividades que envolvam os diferentes interesses existentes,
possibilitando uma melhora na qualidade de vida dos envolvidos. Deste modo,
foram oferecidos aos participantes da
comunidade da paróquia São Sebastião
do município de Bauru e outras comunidades, atividades ligadas aos temas:
físico-esportivos, manuais, artísticos, so-

ciais e intelectuais, buscando, oferecer
oportunidades de ocupação do seu tempo disponível, descanso, divertimento e
desenvolvimento pessoal e social.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS SOBRE
O PROJETO

Aula do Projeto

LIMNOS - Monitoramento da
Qualidade das Águas Superficiais
de Bauru, SP

Marta Pio conquista o diploma de Pedagogia por meio do projeto

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS SOBRE
O PROJETO

Marta Pio conquista o diploma de Pedagogia por meio do projeto

Monitoramento das variáveis pH

O projeto caracteriza-se por analisar
as características físicas e químicas da
água de alguns rios da Bacia do Rio Bauru, visando coletar dados que permitam
análises do estado ambiental desses rios,
bem como ações e estratégias de conservação. Os dados obtidos podem servir de base para ações de conservação
melhorando a qualidade ambiental, trazendo qualidade de vida à população e
reduzindo riscos de enchentes. Em 2021,
foram realizados monitoramentos das
variáveis pH, temperatura da água, condutividade elétrica, salinidade e concentração de oxigênio dissolvido em quatro
rios de 1ª ordem da Bacia do Rio Bauru
(Água do Sobrado, Barreirinho, Vargem
Limpa e Água Comprida).
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MODA E.CRIA

Programa de Assistência Integral ao Paciente Especial – PAIPE

A partir de conceitos de Economia Criativa, que envolve pequenos empreendedores de modo a incentivar o negócio local
e a necessidade de buscar soluções para
produtos de moda que são descartados precocemente, é proposto o projeto
Moda E.Cria que visa promover o apoio a
projetos sociais, como o Projeto Crisálida
(promovido pela ASCAM), microempreendedores que necessitam de formação
especializadas, assim como ao espaço de
experimentação e criação de Upcycling.

A PAIPE é um projeto desenvolvido no UNISAGRADO desde 1997, em parceria com
o Hospital Estadual de Bauru desde 2005, para a realização dos procedimentos em
ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Como resultado, é possível propiciar a Assistência Odontológica a pessoas com deficiência em âmbito ambulatorial e hospitalar,
o que permite a integração do cirurgião-dentista em uma equipe multiprofissional.
Este projeto beneficia cerca de 3.000 pacientes sendo referência nessa área de atuação e necessário para a população vulnerável e pouco assistida.

Proposta de Produtos – Modelos Feitos pelas Estudantes

Observatório do Legislativo de
Bauru (LEGIS-BAURU)
CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

Podcast no Spotify

O projeto teve o objetivo geral de
acompanhar, fiscalizar e avaliar o desempenho dos vereadores da Câmara
Municipal do município de Bauru, visando promover o exercício da cidadania e a conscientização dos cidadãos
bauruenses acerca da importância do
monitoramento de mandatos legislativos. Para tanto, o projeto também elaborou tópicos de educação política e
de acompanhamento de políticas públicas no Instagram, no Twitter e no Facebook @legisbauru. Por fim, produziu
podcasts com os vereadores de Bauru.

Atendimento clínico realizado por estudantes do projeto

CLIQUE AQUI E OUÇA O PODCAST
COMPLETO NO SPOTIFY
Atendimento clínico realizado por estudantes do projeto

Balanço Social 2021

105

Reabilitação Cardiorrespiratória em Pacientes Pós-Covid-19
Os objetivos deste projeto foram avaliar e tratar pacientes pós-Covid-19, visando sua
reabilitação por meio de intervenções fisioterapêuticas realizadas na Clínica de Fisioterapia do UNISAGRADO e também capacitar o aluno de graduação do Curso de
Fisioterapia no atendimento dessa população. Em 2021, 25 estudantes do primeiro
ao quinto ano do curso de Fisioterapia acompanharam os atendimentos fisioterapêuticos dos pacientes vítimas da Covid-19 encaminhados à Clínica de Fisioterapia
do UNISAGRADO. Duzentas e quarenta e quatro pessoas foram atendidas de forma
direta, e quatro trabalhos científicos foram vinculados ao presente projeto.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS SOBRE
O PROJETO

Reabilitação Neurofuncional em Pacientes Pós-Covid-19 e Outras
Doenças Infecciosas
O objetivo deste projeto foi oferecer à população geral e acadêmica vivência em
atendimento de reabilitação que vise a melhoria da qualidade de vida de pacientes
com sequelas neurológicas advindas de doenças infecciosas, com especial atenção
às vítimas da Covid-19. Em 2021, 23 estudantes de Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem acompanharam dez pacientes vítimas da Covid-19 e um portador de sequela da dengue.

Atendimento em grupo com estudantes do curso
de Psicologia

Atividade de integração para encerramento do
projeto

CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

Pacientes com sequelas pós-COVID-19 realizando exercícios aeróbicos

Pacientes com sequelas pós-COVID-19 realizando exercícios aeróbicos

Atendimento de fisioterapia

Monitoramento dos snais vitais pelos estudantes

Atendimentos na piscina terapêutica

Realização de testes funcionais
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Reabilitação Oral com Implantes Osseointegráveis

Segurança da Informação para Todos

No projeto, foram oferecidos tratamentos aos pacientes na área de prótese dentária
e implantodontia. O objetivo é realizar o atendimento clínico e acompanhamento
da saúde bucal de pacientes que necessitam de reabilitações orais e proporcionar o
acompanhamento e otimizar os tratamentos de pacientes edêntulos do UNISAGRADO de forma global para poder melhorar sua qualidade de vida. Em 2021, 91 atendimentos foram realizados, executados por 25 estudantes de Odontologia, com a
confecção de próteses dentárias convencionais e sobre implante, assim como acompanhamento e instrução dos pacientes para melhor higienização oral.

A proposta deste projeto é disseminar entre alunos e comunidade o conhecimento
sobre as técnicas de segurança da informação, sendo realizadas reuniões e treinamentos a todos os interessados. Em 2021, foram realizadas reuniões com os alunos
inscritos pela Plataforma Teams, que realizaram postagens de conscientização sobre
a temática de Segurança da Informação pela rede social Instagram. Outra ação muito importante foi a integração com outro projeto de extensão, no qual foram gravados vídeos informativos divulgados pelas redes sociais.

REGER - Redução da Geração de Resíduos
O projeto realiza a orientação para alunos, professores e funcionários sobre o correto
gerenciamento, separação e destinação dos resíduos gerados intra e extra câmpus,
implementa propostas para reduzir a geração dos resíduos e acompanha a geração
e destinação dos resíduos do câmpus através de análises quali e quantitativas. Neste
ano, parte das atividades foram realizadas de forma remota, desta forma os estudantes elaboraram material de divulgação e orientação sobre os resíduos, fizeram a
atualização das informações sobre o projeto junto aos representantes da instituição,
propuseram uma capacitação aos funcionários e tabularam os dados dos 5 anos do
projeto. Apenas a atividade de compostagem retornou de forma presencial.

CLIQUE AQUI
E CONIFIRA
O PERFIL!

Postagem informativa no Instagram

Postagem informativa no Instagram

CLIQUE AQUI E
ASSISTA AOS
CONTEÚDOS!

Processo de compostagem

Treinamento sobre segurança e meio ambiente

Gravação de vídeos para o Programa
de Empreendedorismo

Canal para divulgação de vídeos desenvolvidos
pelo projeto
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Zoobotânico ON DEMAND
Neste cenário, o presente projeto teve o objetivo de produzir material inovador mediante demanda de escolas da rede de ensino público e/ou privado do município
de Bauru e região, para que conteúdos que são trabalhados nas dependências do
Laboratório Zoobotânico do UNISAGRADO pudessem ser divulgados de maneira a
contribuir com o processo de ensino-aprendizado no modelo híbrido, largamente
adotado pelas escolas no cenário de pandemia. Além das atividades relacionadas
à criação de material didático (objetivo principal do projeto), também foi desenvolvida uma atividade paralela por meio do estabelecimento de convênio com o
Zoológico Municipal de Bauru, onde, após treinamento, os alunos puderam realizar
atividades de monitoria. Durante as atividades, os alunos, sob a supervisão de biólogos e estagiários do Zoológico, realizaram atividades diversificadas de educação
ambiental com os visitantes.

Gravação de videoaulas para auxilio pedagógico nas escolas

Clique Aqui e acesse as videoaulas produzidas para serem disponibilizadas a
professores, direcionados aos estudantes do ensino fundamental e médio
Estudantes no Projeto Zoobotânico ON DEMAND
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Cursos de
Extensão
Cursos de Extensão a Distância
(EaD)
Os cursos na modalidade EaD que foram ofertados durante o ano de 2021
contaram com a participação de mais
de 300 estudantes, divididos em 6 cursos oferecidos. Ao todo, 378 certificados de participação foram emitidos.
História do Cinema: este curso aborda
de forma breve o desenvolvimento histórico do cinema mundial, a partir das
primeiras exibições europeias até os
dias de hoje, tendo por base o desenvolvimento e evolução dos movimentos cinematográf icos. Os objetivos do
curso são analisar historicamente o
surgimento e desenvolvimento do cinema, contextualizar a história do cinema, dos primórdios aos dias atuais,
relacionar história e cultura ao desenvolvimento cinematográf ico de cada
tempo e apresentar os principais f ilmes e diretores de cada movimento
cinematográf ico.
Comunicação Pessoal e Oratória: o
curso de Comunicação Pessoal e Oratória apresenta, em seu conteúdo, discussões e técnicas importantes para que o
cursista identifique suas dificuldades

e exercite a arte de falar em público
de forma mais conf iante e ef iciente,
visando a construção de sua imagem
prof issional. Os objetivos do curso são:
falar com mais naturalidade, planejar
sua fala, planejar e realizar apresentações ef icazes, utilizar postura e gestos
com assertividade, tornar-se um bom
ouvinte, exercitar oratória e planejar a
construção da imagem prof issional.
Inglês para Fins Acadêmicos: este
curso de língua inglesa para f ins acadêmicos tem a proposta do estudo
de habilidades essenciais à prática
da leitura e escrita em língua inglesa
por meio da ampliação da consciência
linguística e aplicação de estratégias
de leitura que capacitem o estudante
para a compreensão de textos em língua inglesa com f inalidade acadêmica, utilizando práticas socio-interacionais mediadas pela linguagem. Dá-se
por meio da plataforma Teams.
Levantamento bibliográf ico: uso de
base de dados no portal de periódicos capes: o Portal de Periódicos Capes é uma biblioteca virtual que reúne
e disponibiliza para instituições de ensino cadastradas o melhor da produ-

ção científ ica nacional e internacional. Neste sentido, o curso apresentado propõe a abordagem sobre os tipos de busca (assunto, periódicos, base de dados,
livros) existentes no portal, opções de arquivamento e download de documentos e cadastro de perf il na plataforma para treinamentos, entre outros recursos
disponíveis.
Cadastro e preenchimento na Plataforma Lattes: Este curso visa orientar seus
alunos no cadastro e preenchimento de dados da Plataforma Lattes (CNPQ),
considerado o padrão nacional para o registro da atividade acadêmica e prof issional de estudantes e pesquisadores.
Of icina ABNT para Normalização de Trabalhos Científ icos: Este curso visa
orientar seus alunos na elaboração, desenvolvimento e apresentação dos trabalhos
científicos: trabalhos acadêmicos (pesquisa ou aproveitamento, relatórios de estudo, resumos, resenhas, sínteses, artigos, etc.). Apresenta as alterações decorrentes
das atualizações das Normas para Informação e Documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Arte de divulgação dos cursos
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Campanhas pela Promoção
da Vida
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!

Trote Solidário
O UNISAGRADO, por meio da Pastoral
Universitária e em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, realizou
a campanha “Dia C – Dia do Coração”. O
evento teve como objetivo a arrecadação de agasalhos em bom estado e de
alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas destinadas às
famílias em situação de vulnerabilidade
do Bairro bauruense Jardim Manchester.
A campanha teve início no dia 26 de abril

Ponto de arrecadação

“Dia C – Dia do Coração” em números:
Ao todo, foram arrecadados centenas de agasalhos e 3.787 itens para compor 181
cestas:
Itens arrecadados

Quantidade

Ervilha em conserva

155

Milho em conserva

157

Sardinha enlatada

170

Arroz

150

Leite UHT

378

Café

164

e seguiu até o dia 31 de maio, com ponto
de arrecadação 24 horas em frente à entrada principal do UNISAGRADO.

Molho de tomate

450

Fubá

155

Macarrão

472

Nos dias 06, 07, 20 e 21 de maio foram realizadas as coletas em domicílio nos bairros próximos ao câmpus da Instituição.
E no dia 22 do mesmo mês, no período
da manhã, foi promovido o Drive Thru de
arrecadação. Por fim, a ação contou com
a contribuição de moradores da comunidade, funcionários, professores e docentes do UNISAGRADO.

Bolacha maisena

158

Feijão

300

Sal

160

Bolacha salgada

234

Óleo de soja

175

Açúcar

340

Farinha de trigo

169

Drive Thru de Arrecadação

No dia 12 de junho, foi realizada a entrega dos alimentos arrecadados aos moradores do Jardim Manchester. Participaram do momento da entrega Irmãs
Apóstolas da comunidade religiosa do
UNISAGRADO e colaboradores da Instituição que auxiliaram na organização e
transporte das 181 cestas básicas e dos
agasalhos doados.

Alimentos arrecadados
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Campanhas de Vacinação
Contra a Covid-19
Vacinação para idosos

Entrega de alimentos

No dia 12 de junho, foi realizada a entrega
dos alimentos arrecadados aos moradores do
Jardim Manchester. Participaram do momento
da entrega, Irmãs Apóstolas da comunidade
religiosa do UNISAGRADO e colaboradores
da Instituição que auxiliaram na organização
e transporte das 181 cestas básicas e dos
agasalhos doados.

UATI
Há quase 28 anos, o UNISAGRADO desenvolve o programa de extensão Universidade
Aberta a Terceira Idade (UATI), que oferece espaços para que os idosos possam exercitar sua criatividade e desenvolver talentos para o envelhecimento bem-sucedido.

Nos dias 20, 26 e 27 de março os estudantes do último ano do curso de Enfermagem
do UNISAGRADO Gabriel Xavier Santos, Nicolas Julião dos Santos Jorge, Ana Laura
Manzato, Henrique Pereira Gebara, Laís de Andrade dos Santos, Beatriz Ribeiro Fernandes e Luiza Pompilio Baptista participaram da campanha de vacinação contra a
Covid-19 do Município de Bauru realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova
Esperança.
A participação foi possibilitada através do estágio obrigatório em “Saúde do adulto e
idoso na comunidade”, sob supervisão da professora Ma. Maria Fernanda Leite. Sendo assim, além da aplicação da vacina, os estudantes puderam fazer a distribuição
de senhas, o cadastro dos pacientes, oferecer as orientações e realizar o manejo e a
preparação da vacina. No dia 20, foram vacinados idosos com 72 anos ou mais e, nos
dias 26 e 27, idosos com 69 anos ou mais.

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, além de
atender 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.
No ano de 2021, por decisão institucional, optou-se por manter suspensas por tempo
indeterminado as atividades da Universidade Aberta a Terceira Idade como medida
de segurança e contenção da pandemia causada pela Covid-19. Portanto, não foi realizada a programação anual de atividades, oficinas e eventos no ano de 2021.

Estudantes de Enfermagem vacinam idosos
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Vacinação de profissionais da Educação

Outubro rosa

Entre os dias 12 e 16 de abril foi realizada no município de Bauru a campanha de
vacinação contra Covid-19 direcionada aos profissionais da área de Educação de 47
anos ou mais que atuam nas escolas das redes municipal, estadual e privadas da
educação básica. A ação atingiu a meta de 2.700 doses e foi realizada na sede da
Secretaria Municipal de Educação com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e
contou com a participação de 24 estagiários do curso de Enfermagem do UNISAGRADO
que se revezaram durante os períodos e exerceram funções de controle de cadastros,
orientações, preparação e aplicação das vacinas.

No dia 29 de outubro, o curso de Enfermagem do UNISAGRADO promoveu o evento remoto Outubro Rosa 2021, visando à
conscientização dos futuros profissionais
da área acerca da importância da prevenção ao câncer de mama. A programação contou com a palestra do médico Dr.
William Davila Degallo, formado pela Unicamp, mestre e doutor pela Faculdade de
Medicina de Botucatu, que atualmente, é
mastologista da Prefeitura Municipal de
Bauru e médico legista da Secretaria da
Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Os estudantes são do último ano de Enfermagem e, por isso, a parceria foi possibilitada através do estágio supervisionado que propõe a realização de atividades
práticas diretamente com a população. Entretanto, toda a articulação foi efetivada pela Pró-Reitoria de Extensão e Pastoral Universitária, especialmente pela
Prof.ª Dra. Sara Nader Martha. Os estagiários foram supervisionados pela coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Marcia Aparecida Nuevo Gatti e pela docente Dra. Joselene
Martinelli Yamashita.

Arte de conscientização nas redes sociais

Novembro azul
No dia 30 de novembro, o curso de Enfermagem do UNISAGRADO promoveu o evento
“Novembro Azul”, com palestras ministradas pela assistente social Josiane Fernandes
Lozigia Carrapato para discussão sobre as infecções sexualmente transmissíveis,
além da realização de exames de HIV, Hepatite B, C e Sífilis.

Vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação

Assistente social Josiane F. Lozigia

Realização do exame
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Doação de sangue no Laboratório de Enfermagem

Dr. Paulo Pepulin e José Carlos dos Santos

Doação de sangue

Setembro amarelo

O UNISAGRADO, em parceria com o Hemonúcleo do Hospital Amaral Carvalho,
de Jaú, promoveu, no dia 28 de setembro, no Laboratório de Enfermagem, uma
campanha para doação de sangue. A ação foi realizada pelo curso de Enfermagem,
visando suprir a carência constante dos bancos de sangue da região. A Instituição
mantém duas ações por ano, com o objetivo principal de repor o estoque de bolsas
de sangue, mas também de conscientizar os estudantes sobre a importância de
tornar a doação um hábito. No dia, a campanha contou com 59 candidatos, entre
os quais 53 que estavam aptos para a doação, gerando, assim, 53 bolsas de sangue
para o banco. Também foram realizados 12 cadastros para doação de medula óssea.

Nos dias 16 e 17 de setembro, o Curso de Enfermagem do UNISAGRADO promoveu
remotamente o evento “Setembro Amarelo”, com o intuito principal de alertar os
estudantes e profissionais sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.
A programação contou com a presença de José Carlos dos Santos, profissional
do Centro de Valorização da Vida (CVV) de Bauru, e com o Dr. Paulo Pepulin, que
abordou sobre os sofrimentos psíquicos e os atendimentos às pessoas em tentativas
de suicídio.
O evento está disponível na íntegra no Canal do
UNISAGRADO, no YouTube. Clique aqui e acesse já!
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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.
No UNISAGRADO, os eventos são divididos em dois tipos: curriculares e não curriculares. O primeiro são aqueles que estão vinculados ao Plano de Ensino das disciplinas e o segundo os que contribuem para a formação complementar do estudante.
Nesse caso, são certificados e importantes para a obtenção das AACCs - Atividades
Acadêmicas Científicas e Culturais. Os eventos não curriculares também podem ser
abertos ao público externo, o que possibilita a participação de estudantes e professores de outras Instituições de Ensino Superior, assim como de profissionais e comunidade em geral, favorecendo o intercâmbio de informações e saberes.
No ano de 2021, foram realizados 348 eventos curriculares e não curriculares, que
resultaram na emissão de 10.648 certificados.

Eventos Curriculares

125

Eventos Não Curriculares

223

Total: 348 eventos

As áreas temáticas mais contempladas nos eventos de 2021 foram:
■ Religião
■ Educação
■ Desenvolvimento de Carreira
■ Promoção da saúde

A finalidade desta classificação é a sistematização das informações para a possibilidade mais assertiva da oferta de projetos e programas de extensão, eventos e
outras ações em linhas temáticas ainda não contempladas. Além disso, permite a
articulação da comunidade acadêmica nos seus respectivos cursos em linhas temáticas confluentes.
Áreas Temáticas
Religião
Educação
Desenvolvimento de Carreira
Promoção da Saúde
Educação; Promoção da Saúde
Comunicação e Desenvolvimento de Carreira
Educação e Comunicação
Comunicação, Educação, Tecnologia e Inovação
Religião e Comunicação
Educação e Desenvolvimento de Carreira
Comunicação e Promoção da Saúde
Cultura e arte
Comunicação, Educação e Promoção da Saúde
Ciência, Tecnologia e Educação
Formatura
ENEM
ENADE
Educação, Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro
Educação, Desenvolvimento de Carreira e Promoção da Saúde
Educação, Cultura e Arte
Educação e Preservação do Patrimônio Cultural
Comunicação, Educação e Política
Comunicação, Educação e Desenvolvimento de Carreira
Comunicação Educação, Promoção da Saúde, Tecnologia e
Inovação
Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão Social
Total

Quantidade de
Eventos Realizados
23
19
08
06
05
05
04
04
03
03
03
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
100
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Além das áreas temáticas, os eventos não curriculares podem ser classificados em
tipos de Ação de Extensão, que são subdivididos em:
■

Ação Científico Acadêmica

■

Pastoral

■

Ação Cultural

■

Ação Social

■

Prestação de Serviço

■

Outros

Essa classificação configura os eventos como ações que promovem a troca de
saberes científicos e populares e que aproximam a Instituição de Ensino Superior da
sociedade e das comunidades. Confira a classificação dos eventos do ano de 2021 em
números, abaixo:
Tipos de Ação de Extensão

Quantidade de
eventos realizados

Ação Científico Acadêmica

58

Pastoral

23

Evento Externo

12

Ação Acadêmica Científica e Prestação de Serviços

08

Ação Social

03

Ação Cultural

02

Prestação de Serviços

01

Ação Acadêmica Científica e Pastoral

01

Outros

03

Total

111

Prof. Dr. Arthur Mangili - Aulão Gabarita ENEM
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As viagens e visitas técnicas também fazem parte da Extensão Universitária e são um meio pelo qual os estudantes se aproximam da realidade, podendo experienciar a prática da profissão, aprofundar os conhecimentos
obtidos na teoria em sala de aula e despertar o interesse pela pesquisa, o que, consequentemente, favorece
para a formação integral do estudante. No ano de 2021, foram realizadas 18 visitas técnicas com a participação
total de 401 estudantes.

18
Visitas

Técnicas

401

Estudantes
Envolvidos

Local

Atividade desenvolvida

Quantidade de estudantes envolvidos

Mirah – Bild Desenvolvimento Imobiliário

Visita a Canteiro de Obra

34

São Paulo

Visita à casa Casacor SP 2021 e 34° Bienal de Arte 2021

57

Visita Técnica pelo Centro Histórico de Bauru

Roteiro com a visita e análise de doze imóveis tombados pelo CODEPAC BAURU
(Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico) tendo início na Casa dos Pioneiros 8
na rua Araújo Leite, quadra 2, até a Estação Central, na Praça Machado de Mello

KIMETAIS

Conhecimento da linha de produção

2

FK Group

Conhecimento do processo produtivo e das coletas de dados

5

Fazenda Três Marias

Conhecimento do pomar citros para aplicação de projeto de disciplina extensionista 15

Sítio São José

Conhecimento do pomar citros para possuir repertório de exemplo na aplicação
12
do projeto da disciplina extensionista

Pronto Socorro Municipal Central

Visita técnica

30

Unidade de Pronto Atendimento

Visita técnica

16

Residencia Terapêutica

Visita técnica

30

Hospital Psiquiátrico Thereza Perlatti - Jaú

Visita técnica

30

Hospital Psiquiátrico Cantídio - Botucatu

Visita técnica

30

Rede de Frio - SMS

Visita técnica

15

Instituto Lauro de Souza Lima

Visita técnica

45

Banco de Leite Humano de Bauru

Acompanhamento da rotina (pasteurização e coleta)

4

Estabelecimentos Produtores de Alimentos

Realização de check list observando as adequações às leis vigentes

19

Comunidade Piquete

Visita técnica

38

Viveiro Municipal

Visita técnica

11

Total

18 Visitas técnicas

401 Estudantes envolvidos
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Feira das Profissões 2021
Alguns destaques:

De 25 a 29 de outubro, o UNISAGRADO realizou a sua tradicional Feira das Profissões, de
forma híbrida, com transmissão no canal oficial no YouTube e tour presencial. O evento
teve o objetivo de apresentar aos vestibulandos os diferentes cursos de graduação, assim
como suas possibilidades de carreira e profissão.
No conteúdo online, foram oferecidas 17 lives, totalizando mais de 35 horas de evento. Já
no tour presencial pelo câmpus, no último dia do evento, os inscritos puderam conhecer
a estrutura física do UNISAGRADO, os espaços específicos de cada curso e os laboratórios
especializados, que são utilizados para as aulas teóricas, práticas e estágios curriculares.
As transmissões das lives no canal do YouTube foram apresentadas pelo estudante do
curso de Jornalismo Vinícius Bonafé e contaram com a participação dos coordenadores
e professores dos cursos e estudantes das graduações, que puderam expor as suas experiências vividas ao longo do ensino superior. Por meio de um bate-papo, os vestibulandos puderam entender um pouco mais sobre os caminhos profissionais de cada área, os
espaços de prática educativa, além de informações técnicas de cada curso, que podem
auxiliar nas escolhas de carreira para o futuro. O evento teve um total de 228 inscritos.

Live graduação

Live graduação

Tour presencial
Presencial no Laboratório de Gastronomia
Gastrônomia

Participantes do tour presencial
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III Hack@Day
A 3ª edição do Hack@Day UNISAGRADO,
evento produzido no formato hackathon,
teve 24 horas de duração e reuniu
estudantes de diversos cursos da
Instituição, nos dias 01 e 02 de setembro.
Este ano, a temática do Hack@Day
abordou a relação entre a sociedade e
o uso da tecnologia, buscando refletir e
propor desafios acerca da temática.

e, ao final do evento, apresentaram para
a avaliação e julgamento da banca.

Com foco na inovação, o 3º Hack@Day
promoveu, assim como nas edições
anteriores,
um
evento
dinâmico,
valorizando o trabalho em equipe
multidisciplinar e a busca de soluções
reais. Este ano, seguindo o modelo da
segunda edição promovida o ano passado
e devido à pandemia da Covid-19, as
equipes criaram e desenvolvem o projeto
durante 24 horas de forma remota,
através da plataforma Microsoft TEAMS,

Visando propor mudanças digitais, os
participantes formaram dez equipes
para desenvolvimento dos projetos,
contando com estudantes dos cursos
de Ciência da Computação, Publicidade
e Propaganda, Relações Internacionais,
Enfermagem, Jornalismo, Engenharia
de Produção, Ciências Biológicas Bacharelado, Design, Jogos Digitais e da
Pós-Graduação em Marketing Digital. O
evento contou com 172 inscritos.

O evento foi organizado pelos docentes
da Instituição, Dr. Vitor Pachioni Brumatti,
M.e Renan Caldeira Menechelli, Dra.
Marcia Aparecida Nuevo Gatti, Dra. Rita
Luiza Peruquetti, M.e Thiago Pignatti De
Freitas e Dra. Karina Stange Calandrin.

Abertura do evento

Apresentação dos projetos

Apresentação dos projetos
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Encontro dos Formandos 2021
No dia 02 de dezembro, o setor de Egressos do UNISAGRADO promoveu o Encontro
dos Formandos 2021, que foi preparado especialmente para os estudantes que concluiram a etapa da Graduação nesse ano. Realizado através da plataforma Microsoft
Teams, o evento buscou reunir os futuros egressos da instituição e transmitir a gratidão pelos anos de convivência e aprendizado mútuo.
O evento contou com a participação dos professores Me. Luis Fabiano Barbosa e Rodrigo César Gonçalves, ambos da Pastoral Universitária, que iniciaram a noite falando sobre propósitos de vida, por meio da leitura de passagens da Bíblia. Em seguida,
o Prof. Me. Thiago Pignatti de Freitas ministrou a palestra motivacional “Vida Profissional e Gestão de Tempo”, trazendo aos formandos, de forma acolhedora, dicas e
reflexões de como se prepararem para o mercado de trabalho. No total, a live contou
com 484 acessos, até o momento.

UNISAGRADO presente no
ENADE 2021
No dia 14 de novembro, os estudantes do UNISAGRADO dos cursos de Letras - Português e Inglês, Pedagogia, Pedagogia - EaD, Design, História e Ciência da Computação que concluíram os cursos em 2021 realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru. No
total, 191 estudantes do UNISAGRADO participaram do exame.

CLIQUE AQUI E
ASSISTA A REUNIÃO
COMPLETA!

Tenda do UNISAGRADO para atendimento dos estudantes

Live pela plataforma Teams

Tenda do UNISAGRADO para atendimento dos estudantes
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Atendimentos clínicos
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 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 exercer suas profissões procurando
transformar o contexto social no qual estão inseridos, aptos a lidar com eventuais
problemas, necessidades e desafios e 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 Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia,
no ano de 2021, os estudantes do UNISAGRADO realizaram 21.401 atendimentos.
Confira as quantidades divididas por área:
Área

Atendimentos

Estética e Cosmética

178

Fisioterapia

6.522

Nutrição

168

Odontologia

6.265

Psicologia

8.268

Total

21.401

Clínica de Odontologia
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6

COMPROMISSO
SOCIOAMBIENTAL
Atitudes Sustentáveis
Preocupar-se com o meio ambiente é uma questão comumentemente debatida, pois se vivencia 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, mas que fazem a diferença na vida
de muitas pessoas. Apagar sempre as luzes em locais que não estão sendo utilizado, 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.

Lixeiras devidamente sinalizadas pelo câmpus
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A Graduação e 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 Ciências Biológicas - Bacharelados, Ciências Biológicas - Licenciatura e Engenharia
Agronômica - que trabalham com os estudantes atitudes mais sustentáveis e que
geram resultados e impactos positivos na sociedade.
Na tabela abaixo é possível constatar o número de estudantes matriculados no ano
de 2021 nos três cursos citados:

Curso

Quantidade

Ciências Biológicas - Bacharelado

116

Ciências Biológicas - Licenciatura

61

Engenharia Agronômica

68

Total

245

Àreas verdes do câmpus

Projeto Reger - Palestra para os funcionários sobre sustentabilidade
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Os 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.
No ano de 2021, foram realizadas 436 pesquisas em prol do meio ambiente, sendo 129 trabalhos de conclusão de curso, 270 trabalhos em sala de aula e 37
Iniciações Científicas. Confira no gráfico as áreas abordadas:

56
35
26
12
190
63
17
13
11
3
10

Meio Ambiente e
Recursos Naturais

Desenvolvimento Urbano

Desenvolvimento Regional

Pesca e
Agricultura
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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 2021, foram realizados 4 eventos abordando a temática:

7ª Jornada de Arquitetura e Urbanismo
O curso de Arquitetura e Urbanismo do UNISAGRADO realizou a sua 7ª Jornada
de forma remota nos dias 19 e 20 de abril. A programação do evento contou com
conteúdos oferecidos para os estudantes da Instituição, promovendo-se discussões e reflexões sobre os impactos humanos nas cidades, o futuro das cidades, as
cidades inteligentes e sobre materiais e técnicas de construção que primam pela
sustentabilidade.

CIPA 2021
Prevenção de acidentes com agrotóxicos – NR 31
Em um dos treinamentos ministrados na CIPA 2021, ocorreu a capacitação para a
prevenção de acidentes com agrotóxicos, como finalidade de estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, compatibilizando o planejamento e o desenvolvimento das atividades na agricultura, no que
diz respeito à aplicação de agroquímicos, preservando a segurança e saúde e meio
ambiente do trabalho.
O treinamento foi ministrado pelo Técnico do Laboratório de Agronomia e abordou
as formas de exposição direta e indireta aos agrotóxicos, conhecimento de sinais e
sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros, rotulagem e sinalização
de segurança, medidas higiênicas durantes e após o trabalho, uso de vestimentas e
equipamentos de proteção pessoal e limpeza e manutenção das roupas.

verificar se temos f

Treinamento ministrado na CIPA 2021

Jornada de Arquitetura e Urbanismo
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II Jornada Virtual de Biologia

II Jornada das Engenharias

A II Jornada virtual de Biologia foi idealizada e planejada visando atender às demandas vivenciadas durante a pandemia da Covid-19. A programação do evento mostrou as diferentes nuances de atuação do Biólogo que, mesmo durante o período
de isolamento social, continuou se reinventando e desenvolvendo suas atividades,
superando os desafios e encontrando um novo estímulo para o constante aperfeiçoamento, seja trabalhando no desenvolvimento de ações ligadas diretamente ao
combate da pandemia, ou nas mais diversas áreas de atuação da profissão.

A II Jornada das Engenharias teve por objetivo explorar o tema "As Engenharias Pós
Pandemia - Cenários do mercado de trabalho", trazendo mesa redonda, palestras,
atividades e minicursos para estudantes de engenharias e áreas afins, bem como
para profissionais que se interessam pelo que existe de mais novo no mundo corporativo, empresarial e industrial e nas atualizações para a carreira profissional.
O evento contou também com palestras com temáticas socioambientais promovidas para os estudantes durante a programação do evento:
■ Extrato Vegetais (IFAVs) - cenário regulatório no Brasil e possibilidades de
mercado;
■ Agricultura Digital: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Cadeias
Produtivas;
■ Instrumentação Eletrônica Aplicada na Área Agrícola.

II Jornada Virtual de Biologia

II Jornada Virtual de Biologia

Jornada das Engenharias
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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 2021, foram 17 atividades que se encaixaram na temática “Meio Ambiente
e Recursos Naturais”:

■ Palestra “Pragas agrícolas e controle biológico”;
■ Visita Técnica Fazenda Três Marias;
■ Visita Técnica Sítio São José;
■ Produção de vídeos digitais sobre problemas ambientais;
■ Ações e atividades diversificadas junto à comunidade, por meio da utilização de
encontros presenciais ou plataformas virtuais, sobre educação ambiental.

■ Projeto de melhorias na Logística Urbana;
■ Parceria com a Cooperativa de Reciclagem de Bauru para realização de atividades
extensionistas nas disciplinas Empreendedorismo;
■ Palestra acerca de Legislação sobre loteamentos;

CLIQUE AQUI
E CONHEÇA
MAIS!

■ Mentoria sobre projetos de Parque Linear em Fundo de Vale;
■ Palestra de abertura sobre Habitação Coletiva;
■ Mentoria de projetos de Edifícios Multifuncionais e Sustentáveis ;
■ Palestra Agri-Culture 2050: “Urban Farm e Urban Forest nos fundos de vale, um
modelo possível de desenvolvimento e autossustentação do futuro”;
■ Urbanismo Parasita e a Morte do Rio: Reestruturação da Metrópole Paulista, um
Masterplan para a Renaturalização do Rio Tietê;
■ Projeto de extensão ASSECOM desenvolveu materiais para a causa ambiental no
seu perfil do Instagram @meioambiente_;
■ Reportagem “Produzir e proteger: conheça a agricultura regenerativa
orgânica no cultivo da rainha das nozes”, do estudante Guilherme Mariano;
■ Reportagem Fotográfica “O lixo por outros olhos”, dos estudantes Arthur Piasi Passos
e Henrique Almeida;
■ Projeto de intervenção de educação ambiental junto à comunidade partindo da
necessidade local dos estudantes de Letras - Português e Inglês;

Reportagem “Produzir e proteger: conheça a agricultura regenerativa orgânica
no cultivo da rainha das nozes” do estudante Guilherme Mariano
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Plano de Gestão Logística
Sustentável
Trata-se de um plano sistematizado
de ações que concentra iniciativas
voltadas ao 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 permite ao UNISAGRADO
estabelecer práticas de sustentabilidade
e racionalização de gastos, fazendo
deste o compromisso da Instituição com
o meio ambiente.

Atividades

Práticas

Ação

Energia
elétrica

■ Uso de lâmpadas
fluorescentes, de
baixo consumo e
maior durabilidade, na
iluminação de todo o
câmpus;
■ Acompanhamento e
controle do consumo,
conforme as faturas
recebidas da Companhia
Paulista de Força e Luz.

Campanha de sensibilização sobre
a redução do consumo de energia
elétrica dentro do câmpus, utilizando
placas adesivas nos interruptores das
salas de aula e de todos os setores.

Água

■ Reestruturação das redes
de abastecimento;
■ Acompanhamento e
controle de consumo,
conforme as faturas
recebidas do
Departamento de Água e
Esgoto – DAE.

Campanha para a redução do consumo
de água utilizando placas adesivas nas
torneiras instaladas nos banheiros e
em todos os demais setores.

Coleta Seletiva

■ Separação do lixo.

Distribuição de lixeiras específicas
para separação entre lixo orgânico e
reciclável.

Lâmpadas
fluorescentes

■ Separação de lâmpadas
fluorescentes para evitar
danos causados pelo
descarte aleatório.

Descarte de lâmpadas fluorescentes
por meio de empresa qualificada.

Materiais
sustentáveis

■ Aquisição de matérias
que atendam à legislação
ambiental.

Os arquivos são acessados por diversos
setores, sem a necessidade de impressão.

Servidor de
e-mail

■ Comunicação interna e
externa.

Os comunicados são efetuados sem
custo com ligações interurbanas, e arquivos e documentos são digitalizados
e anexados, reduzindo o consumo de
papel, suprimentos e componentes de
impressoras.

Resíduos de
serviços da
saúde

■ Controle da geração dos
resíduos de saúde.

Descarte dos resíduos por meio de
contrato com a Central de Tratamento
de Resíduos de Serviços da Saúde, que
trata os resíduos de acordo com a legislação ambiental vigente.

Manutenção
predial

■ Serviços de manutenção
em todo o câmpus.

Manutenção constante do sistema elétrico e hidráulico em Manutenção diária da limpeza e jardinagem.

Sistema de arcondicionado

■ Climatização do ambiente,
visando ao respeito ao
meio ambiente.

Desenvolvimento de um projeto piloto que utiliza gás ecológico para o
funcionamento do sistema de arcondicionado. O gás não agride a camada
de ozônio e também não proporciona
o aumento do efeito estufa. O sistema ainda garantiu à Instituição o título Green Bulding (Edifício Verde), selo
reconhecido internacionalmente pela
preocupação com o meio ambiente e
a sustentabilidade.

Vigilância

■ Instalação de câmeras de
segurança nos pontos de
acesso à Instituição.

Aumentar, em qualidade, a segurança,
sem a necessidade de contratar maior
número de vigilantes.
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REGER
A sustentabilidade é um tema cada vez mais presente nas agendas nacionais e internacionais. Sabe-se que,
através da sua prática e desenvolvimento, muitos problemas atuais e futuros podem ser evitados, tais como
a redução da geração de resíduos e desperdícios. Nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior (IES) têm
uma posição privilegiada para ajudar a desenvolver os
pilares da sustentabilidade, entre eles a educação para
o desenvolvimento sustentável por meio da mudança
de hábitos na comunidade do câmpus. Desta forma o
projeto Reger (Redução da Geração de Resíduos) realiza a orientação para alunos, professores e funcionários
sobre o correto gerenciamento, separação e destinação
dos resíduos gerados intra e extra câmpus, implementa
propostas para reduzir a geração dos resíduos e acompanha a geração e a destinação dos resíduos do câmpus através de análises quali e quantitativas. Em 2021, parte
das atividades foram realizadas de forma remota, de modo que os estudantes elaboraram material de divulgação e orientação sobre os resíduos, fizeram a atualização
das informações sobre o projeto junto aos representantes da instituição, propuseram uma capacitação aos funcionários e tabularam os dados dos 5 anos do projeto.
Apenas a atividade de compostagem retornara ou de forma presencial. Foram elaboradas e implementadas propostas para atender à Agenda 2030 e aos ODS 11 e 12.
Verificou-se que a partir do conhecimento adquirido, as pessoas capacitadas puderam contribuir com ações sustentáveis no câmpus e na comunidade em que estão
inseridas.

1º semestre: 27

Estudantes inscritos

2º semestre: 19
1º semestre: 13

Estudantes certificados

2º semestre: 9

Pessoas atendidas de forma direta

589

Pessoas beneficiadas de forma indireta
(multiplicar o valor acima por 3)

1767

Neste momento, os locais da instituição que participam do processo de compostagem são:
Setor

Quantidade coletada e compostada
em Kg (10/10 a 10/12/2021)

Bloco A-G

75,69

Bloco J-L

32,01

Horta

87,51

Residência

183,75

Sala dos Professores - Bloco F

1,60

Transporte/Prefeitura/Limpeza

9,25

Este projeto envolve toda a instituição, incluindo pacientes e visitantes externos. Neste ano, contamos com os seguintes cursos, atuantes de forma direta:
Administração • Arquitetura e Urbanismo • Biomedicina • Ciências Biológicas
Bacharelado • Design • Engenharia Civil • Engenharia de Produção • Engenharia
Elétrica • Engenharia Química • Nutrição • Pedagogia
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Fiscalização e Controle de Consumo de Papel A4 e Impressões
Reforçamos as ações de controle da fonte de impressão, bem
como do consumo das folhas de papel A4. Através do projeto
fizemos um levantamento e a orientação aos setores que ainda
não estavam utilizando a fonte correta. Ecofont é uma fonte
CLIQUE AQUI E
composta de pequenos buracos em cada letra que não agetam
A FONTE
sua legibilidade, além de economizar nas suas impressões. Com BAIXE
DE GRAÇA!
o uso desta fonte, pode-se economizar até 50% de tinta/toner.

REDUÇÃO DE IMPRESSÃO
2018

2019

2020

2021

Janeiro

56.060

49.088

43.656

34.530

Fevereiro

55.507

61.276

65.645

33.233

Março

148.330

134.974

22.880

33.760

Abril

63.277

90.724

22.880

32.618

Maio

135.158

138.404

21.169

30.862

Junho

102.682

80.382

23.871

29.675

Julho

36.390

29.472

32.891

22.336

Agosto

66.068

68.127

30.237

38.771

Setembro

144.153

151.304

28.278

37.335

Outubro

68.502

67.587

31.755

-

Novembro

126.735

129.992

36.553

-

Dezembro

41.655

43.261

25.304

-

Total de
Impressões

1.044.517

1.044.591

385.119

293.120

Projeto de Destaque
LIMNOS – Monitoramento das águas superficiais de Bauru
O Projeto de Extensão LIMNOS caracteriza-se por analisar as características físicas e
químicas da água de alguns rios da Bacia do Rio Bauru, visando coletar dados que
permitam análises do estado ambiental desses rios e permitir ações e estratégias de
conservação. No segundo semestre de 2021, foram realizados monitoramento das
variáveis pH, temperatura da água, condutividade elétrica, salinidade e concentração de oxigênio dissolvido em quatro rios de 1ª ordem da Bacia do Rio Bauru (Água
do Sobrado, Barreirinho, Vargem Limpa e Água Comprida). Foi observado que os
parâmetros ambientas indicam uma água de boa qualidade, porém há descarte de
resíduos sólidos e falta de mata ciliar. Quando está presente, essa mata é composta
por plantas oportunistas, não sendo original. A partir dos dados obtidos, para o próximo ano será realizado um projeto de revitalização de um dos córregos mais acessíveis à população sob coordenação de professores da Arquitetura, contando com a
participação da coordenação do LIMNOS.
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COMPROMISSO
COM O CARISMA
A Pastoral que Ensina Solidariedade
A Pastoral do UNISAGRADO (PdU) tem como objetivo evangelizar a comunidade
acadêmica pelo anúncio de Jesus Cristo e do Reino de Deus, e pela 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!

Formação Pastoral - Antropologia Teólogica
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PdU em Ação

Formação Antropologia Teológica

Missas
Tradicionalmente 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 Auditório Clélia Merloni no
bloco J e estudantes, funcionários, professores e toda a comunidade são convidados
a participar. Todavia, no ano de 2021, as Missas semanais presenciais tiveram que ser
suspensas por conta da pandemia da Covid-19 e foram realizadas somente quando
autorizadas, com todos os cuidados necessários e apenas em datas comemorativas.

No intuito de promover a formação de toda a comunidade educativa do UNISAGRADO, no dia 23 de fevereiro e no dia 18 de outubro, a Pastoral Universitária
promoveu um momento de formação com todos os colaboradores. Com o tema:
Antropologia Teológica, a formação ofereceu um momento de profundo aprendizado, trazendo o sentido da vida como ponto de reflexão.

Parada Universitária
Para celebrar o Dia do Estudante, foi preparado um momento especial no estilo "drive thru" com música, interação e muita animação. Para os estudantes que passaram
pelo drive, foi entregue uma lembrancinha (caneta) com uma mensagem. Todas as
medidas de segurança em relação à pandemia foram tomadas. As fotos do evento
estão disponíveis no site do UNISAGRADO.
1“ Formação Pastoral - Antropologia Teólogica

CLIQUE AQUI
E VEJA AS
FOTOS DO
EVENTO

Drive Thru no dia do estudante

2“ Formação Pastoral - Antropologia Teólogica
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Missa pela Família: Em Louvor pelo Dom da Maternidade

Missa de Natal

No dia 15 de maio, foi organizada a missa em homenagem ao Dia das Mães pela
Pastoral Familiar Cleliana – Sagrado Rede de Educação e Pastoral UNISAGRADO,
Comunidade Religiosa e Núcleo Multimídia. O convite para a missa foi para as comunidades educativas das Unidades Educacionais da Sagrado Rede de Educação
e para a comunidade acadêmica do UNISAGRADO.

No dia 09 de dezembro, realizou-se a Missa de Natal, encerrando-se as atividades
do ano. A Celebração aconteceu no Auditório João Paulo II, com a presença do Padre Rodrigo Senna como celebrante.

Missa da Família em Louvor a Deus pelo Dom da Paternidade 2021
No dia 14 de agosto, foi realizada, em parceria com a Rede Sagrado, um Missa em homenagem aos pais. Por conta da Pandemia, a missa foi transmitida de forma remota
ao público, com o apoio do Núcleo Multimídia do UNISAGRADO. A realização da Missa foi na Vivência do Bloco F do UNISAGRADO, em frente à Capela.

Missa em Honra à Bem-Aventurada Clélia Merloni
No dia 19 de novembro, data que antecede a Festa Litúrgica, foi celebrada a Santa
Missa em homenagem à Bem-Aventurada Clélia Merloni, no Auditório João Paulo II.
Ao final da missa, foi entregue a cada colaborador um presente, uma pequena lembrancinha (garrafinha de água benta personalizada). Participaram, aproximadamente, 100 colaboradores, entre eles alguns professores.

Celebração da Missa de Natal

Catequese de Adultos

Missa em Honra à Bem-Aventurada Clélia Merloni

A catequese de adultos na IES confessional tem por objetivo preparar alunos, colaboradores e pessoas da comunidade externa para receber os sacramentos do
batismo, primeira comunhão e crisma. A partir de 2021, 03 jovens estão sendo
acompanhados com encontros semanais online, pela plataforma Teams. A catequese iniciou-se no mês de junho de 2021 e tem previsão de finalizar com a celebração dos sacramentos no mês de maio de 2022.
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Serenata nos Setores

Terço Contemplando o Mistério da Encarnação

Toda 1º sexta-feira de cada mês, a equipe de Pastoral visita os setores e organiza os
colaboradores em pequenos grupos, levando uma mensagem da Palavra de Deus
com reflexão e música.

No dia 29 de novembro, às 12h, foi realizado o terço de inauguração do presépio
natalino. O terço foi rezado em frente à capela do bloco F, com transmissão pelo
YouTube do UNISAGRADO. Alguns colaboradores participaram de maneira presencial do terço.

Terço Mariano Universitário
Com Maria, a comunidade acadêmica é convidada a contemplar a vida de Jesus através da oração do Santo Terço, rezado todas as quintas-feiras às 16h, com transmissão
pelo YouTube do UNISAGRADO. Todas os terços estão disponíveis no Canal da IES.

CLIQUE AQUI
E ASSISTA AS
GRAVAÇÕES

Inauguração do Presépio Natalino
Oração do Santo Terço

Terço da Misericórdia Universitário
Realizado todas as 1º sextas-feiras de cada mês, o terço acontece às 15h, hora da misericórdia, com transmissão pelo YouTube do UNISAGRADO. Todos os terços estão
disponíveis no Canal da IES.

Terço em Honra à Nossa Senhora Aparecida
Em preparação para a Festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no
dia 07 de outubro, rezou-se o Terço à Nossa Senhora Aparecida às 12h, em frente à
capela do bloco F, com a presença de alguns colaboradores. Também foi realizada
a transmissão do terço através do canal do UNISAGRADO no YouTube.
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Ano Dedicado a São José

Palestra Campanha da Fraternidade

Seguindo as orientações do Papa Francisco, que decretou o ano de 2021 como o
Ano Josefino, ano dedicado à São José, e
convocou toda a Igreja a se dedicar mais
afundo nas orações e devoção, seguindo o exemplo de pai adotivo de Jesus, a
Pastoral Universitária, no dia 19 de cada
mês, realizou o Terço a São José, convidando toda a comunidade educativa a
rezar. Devido às restrições relacionadas a
pandemia, todos os momentos aconteceram em formato de lives. Grande parte
do material produzido encontra-se disponível em nossas redes sociais (Instagram e Facebook).

Em parceria entre a Pastoral e a disciplina de "Ética e Cultura Religiosa", no dia
16 de março, foi promovido o debate da mesa redonda com o tema: "Urgência do
diálogo e da paz na Religião e na Política", que refletiu sobre a temática da Campanha da Fraternidade de 2021 "Fraternidade e diálogo: compromisso de amor".
Ministraram a palestra Prof. Dr. Bruno Vicente Lippe, Dr. Maurício Alves Rodrigues
e Dra. Flávia Santos Arielo.

Arte da live no YouTube

CLIQUE AQUI
E ASSISTA
A LIVE

Live "A Urgência do Diálogo e da Paz na Religião e na Política" transmitida pelo YouTube

Festa do Patrono – Sagrado Coração de Jesus
CLIQUE AQUI
E ASSISTA
A LIVE

A solenidade do Sagrado Coração de Jesus, patrono do UNISAGRADO, foi no dia 19
de junho (festa móvel no calendário litúrgico). Para contribuir com a espiritualidade
da comunidade acadêmica, a equipe da Pastoral organizou algumas ações: novena, serenata, terço da misericórdia e Live. Devido à situação pandêmica, foram utilizados os meios de comunicações digitais. Todo material está disponível em nossas
redes sociais (Instagram e Facebook) e no Canal do UNISAGRADO no YouTube.

Live Terço de São José transmitida pelo YouTube
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Serenata do Sagrado

Adoração Universitária

A Serenata consistiu na visita aos setores com a imagem do Sagrado Coração, em
que realizaram cantos e um momento de oração. Foi um momento para celebrarmos este dia tão importante para o UNISAGRADO.

A Pastoral Universitária promoveu, no dia 30 de junho, às 22h, um momento de
Adoração ao Santíssimo para toda comunidade educativa, em especial, aos alunos.
O momento de oração teve como objetivo agradecer a Deus pelo encerramento do
1º semestre de 2021. O material produzindo está disponível em nossas redes sociais
(Instagram e Facebook).

Live – Tributo ao Sagrado Coração de Jesus 2021
Organizado pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, sendo transmitido nas redes sociais do IASCJ. A Live aconteceu no dia 12 de junho, os apresentadores foram: Ir. Giuliane e Rodrigo, com vídeos das comunidades das Irmãs Apóstolas
mostrando a rotina da missão. Durante a live também tivemos vários vídeos de cantores e cantoras, gravados especialmente para este evento.

Celebração Dia dos Pais
No dia 05 de agosto, foi realizada uma celebração em homenagem aos pais colaboradores do UNISAGRADO. O evento aconteceu no anfiteatro E002, em dois períodos. Com o tema "Valor da Paternidade", tivemos um momento muito rico, de
muita partilha e aprendizado. Ao final da celebração os colaboradores presentes
receberam uma lembrancinha (pão de mel) e a mensagem desejando “Feliz Dia
dos Pais!”

CLIQUE AQUI
E ASSISTA
A LIVE

Live Terço de São José transmitida pelo YouTube
Live Terço de São José Transmitida pelo YouTube

Live Terço de São José transmitida pelo YouTube

Celebração Dia dos Pais
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Celebração Aniversário 68 Anos do UNISAGRADO

Dia de Ação de Graças

Para celebrar e comemorar os 68 anos de história do UNISAGRADO, a Pastoral Universitária realizou um momento celebrativo com toda a comunidade interna. O
evento aconteceu no anfiteatro E002, em vários horários, organizados por setores.
A celebração teve como objetivo valorizar a importância de cada colaborador para
a construção da história do UNISAGRADO, juntamente com uma breve retrospectiva da história da Instituição. Ao final da celebração, os colaboradores receberam
uma lembrancinha do evento, um delicioso bolo de copo, para festejar a data tão
especial para o UNISAGRADO.

No dia 25 de novembro, a Pastoral Universitária promoveu uma celebração com
os colaboradores, comemorando o dia de ação de graças. O evento aconteceu no
Auditório João Paulo II, às 15h. Também foi um momento de despedida e agradecimento pela jornada de Irmã Giuliane Ciniciato Gonçalves dos Santos, da Pastoral
Universitária do UNISAGRADO, que partiu em missão para a Albânia, na Europa.

CLIQUE AQUI
E VEJA AS
FOTOS DO
EVENTO

Agradecimento a Irmã Giuliane C. G. dos Santos

Encontro Online com os
Formandos 2021
Organizado pelo setor de Egressos da
Pró-Reitoria de Extensão, no dia 02 de
dezembro, a Pastoral participou da
abertura do encontro online com os formandos, com um momento de oração e
mensagem de gratidão pela conclusão
de mais uma etapa na vida, construída
com a ajuda do professores, amigos, familiares e outras pessoas importantes
na vida de cada formando.

Encontro online via Teams
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Lazer e Esporte
Dentro do câmpus, há locais estratégicos onde o estudante tem a possibilidade de
passar alguns momentos da sua jornada acadêmica em comunhão com os amigos.
Nesses locais, são promovidos, fora do período de aula, jogos e atividades de lazer,
como tênis de mesa, pebolim, xadrez, dama, dominó e futebol de botão.
O UNISAGRADO possui em seu câmpus: 2 mesas de tênis de mesa, 4 mesas de
pebolim, 1 mesa de xadrez, 5 tabuleiros de xadrez e dama, 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 também é palco para a tradicional Aula Magna, realizada
anualmente. Ainda, é local para que a Terceira Idade e estudantes do curso de Fisioterapia apliquem em atividades promotoras de qualidade de vida.
No ano de 2021, a pandemia impossibilitou a realização da maioria das atividades
presenciais esportivas ou de lazer dentro do câmpus, assim como os eventos: Torneio
de Xadrez e Tênis, Intercursos e Aula Magna, que foram cancelados.

Tabuleiro de Xadrez para campeonatos

Quadra Poliesportiva
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GRATIDÃO
Esta é uma sessão dedicada às mensagens recebidas de pacientes, estudantes,
professores, funcionários e pessoas que, de alguma forma, foram beneficiadas
ou atingidas pelas ações desenvolvidas no ano de 2021, no UNISAGRADO. Os
depoimentos são também uma homenagem para todos aqueles que a cada dia
contribuem para a manutenção da missão da nossa Instituição.
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Elogios

“S

eria bom salientar que o UNISAGRADO nesse momento da pandemia tem se saído muito bem com as aulas remotas em vista da segurança sanitária de todos os alunos, professores e demais funcionários.
Isso é fato e não podemos negar o empreendimento da universidade
para que todos nós continuemos em aula mesmo a distância. Então, não
vejo necessidade de pressa e colocar pressão para voltar às aulas presenciais, já que o remoto tem dado muito certo e principalmente nós, desses
primeiros períodos, onde praticamente todas as matérias são teóricas e
não temos estágios. Talvez, a preocupação deveria ser os nossos colegas
que têm que fazer estágios e aulas práticas e assim, nós que estamos
com aulas teóricas, para a segurança e privilegiar a volta das prioridades
(alunos em estágios e aulas práticas) poderíamos continuar com as aulas remotas, onde vejo, na minha opinião que não temos nenhum prejuízo e quando o momento for mais oportuno, todos possam voltar com
tranquilidade e respeito à vida. Bom, esse é o meu comentário, elogio e
sugestão.”

“S

ou aluno de Ciência da Computação, estou no 3º Ano (5º Semestre,
mais especificamente). Desde 2020, onde entramos em um novo
normal, com a pandemia devido à Covid-19, vejo alguns pontos e gostaria de apresentá-los. Digo por mim e ao corpo docente de Ciência da
Computação, onde mesmo em um novo ciclo e mesmo estando ligados
à área de tecnologia, sempre proporcionaram o melhor do ensino para
nós, estando lado a lado, respondendo e esclarecendo às dúvidas, pois
não deixaram nem um momento sequer de estar conosco, de apresentar o melhor trabalho e atenção, para nós, alunos. Em especial, gostaria
de elogiar o Coord. Prof. Me. Renan Caldeira Menechelli, que tem dado o
seu máximo para nos trazer a melhor regência e atenção possível. Juntamente, gostaria de citar o Prof. Me. Henrique Pachioni Martins, que
em meio a ausência de aulas presenciais, sempre é eficaz e ágil em respostas, soluções para perguntas e dúvidas, um excelente professor para
conosco. Não por último, nem menos importante, aos outros professores
do corpo docente, que também são muito competentes e atenciosos.
Grato pela atenção e leitura!”

“Q

ueria deixar meu elogio para a Prof.ª Dra. Marcia Gatti...Hoje encerramos atividades no ambulatório de feridas do ano de 2021, projeto
de extensão que agregou muito a todos nós, alunos! Ela se desdobra
para melhor atendermos, tanto no ambulatório como nas atividades de
coordenação e sala de aula. Satisfação enorme ser aluna dela!!!”
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“G

ostaria de manifestar meus agradecimentos aos membros no Núcleo de Produção Multimídia! Sou Professor da disciplina de "Química Fundamental Prática" aos alunos calouros de Engenharias (Química, Elétrica, Agronômica, Produção, Mecânica e Civil) e de Ciências
Biológicas (Bacharelado e Licenciatura). Durante as aulas remotas tenho recebido vários agradecimentos dos estudantes pela qualidade das
gravações dos experimentos realizados, e que foram gravadas nos Laboratórios de Química com o suporte técnico do Núcleo de Multimídia.
Para tanto, com muita satisfação, compartilho esta alegria em poder
fazer meu trabalho de modo bastante satisfatório, graças ao apoio do
Núcleo de Multimídia do UNISAGRADO! Parabenizo a qualidade do trabalho, dedicação e esmero dos colaboradores: Leandro, Diego, Renato e
Paulo Macarini!”

“V

enho por meio desta registrar os meus mais sinceros agradecimentos e elogios. Vim da cidade de Mauá/SP em meados de julho de
2020, em uma guerra chamada Covid-19, onde perdi a batalha que levou
o amor da minha vida, a melhor pessoa e o melhor enfermeiro que já conheci na vida. E foi aqui no UNISAGRADO vindo de transferência que ouvi
através da coordenadora do meu curso que eu devia continuar para honrar aquele no qual foi meu exemplo. Coordenadora esta que tem seu lugar merecido, respeitada e amada por todos, um exemplo a ser seguido,
pela sua presteza, educação, disponibilidade e amor pelo que faz. Sempre ouço elogios dessa universidade por onde passo, por ser a melhor!
E de fato vale cada real pago. Excelentes professores, e jamais deixaria
de citar a professora Rita Altino...simplesmente maravilhosa!!! Professora
e coordenadora Márcia Gatti merece todo nosso respeito e admiração.
Obrigada, UNISAGRADO, por nos proporcionar os melhores professores.
Forte abraço.”

“V

im hoje para encerrar esses 5 anos de graduação no UNISAGRADO
para agradecer, onde me faltam palavras para expressar o quanto sou
grata. Gostaria de começar agradecendo a instituição pelo que ela me
proporcionou nesses anos, nesses anos de muita prática e conhecimento, mas isso não aconteceria sem elas, a professora Rita de Cássia Altino,
Maria Fernanda Leite e Thais Saranholi e Márcia Nuevo Gatti, que além
de professoras são amigas. Elas foram fundamentais na minha formação,
sempre estiveram ao meu lado em momentos desafiadores, me apoiando, inspirando e ensinando a ser forte e corajoso sempre. ELAS SÃO INCRÍVEIS E PERFEITAS. Obrigada por todo conhecimento compartilhado
E por último, a Coordenadora, professora, orientadora e, além de tudo, ser
humana, Márcia Gatti, que fez tudo isso acontecer. Se não fosse por ela eu
não estaria concluído, é tudo graças a ela, que sem medir esforço faz de
tudo para tornar tudo possível. Ela que fez o impossível para resolver minhas pendências, sou totalmente grato a ela e a universidade de colocar
uma pessoa tão competente como ela em um cargo tão merecedor.”

“V

enho mui respeitosamente proceder uma avaliação da Clínica de
Odontologia e parabenizar pelo lindo trabalho dessa Universidade a
Comunidade Bauruense, sobretudo pelo carinho, profissionalismo e dedicação dos professores e alunos com os pacientes. Minha gratidão ao Prof.
João, alunas Raquel e Bianca, que cuidaram da minha saúde bucal, e ainda
fizeram com que meu sorriso voltasse a ser espontâneo. Gratidão eterna.”

Balanço Social 2021

140

CONTATO
UNISAGRADO - SETOR DE COMUNICAÇÃO
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil, Bauru-SP
dicom@unisagrado.edu.br
(14) 2107-7000. Ramais 7131, 7165, 7344, 7122, 7202, 7238, 7149

REDES SOCIAIS
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