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Este Relatório Social de 2017 constitui uma 

tentativa de expressar toda riqueza e importância 

do bem que o UniSALESIANO faz como Instituição 

Universitária. Por mais que se queira, o Relatório 

não consegue cobrir todos os projetos e eventos 

realizados e nem avaliar a incidência deles na vida 

das pessoas e das comunidades. Mas retrata, da 

melhor forma possível, o nosso esforço de viver-

mos projetos para fora de nós mesmos e de nos-

sos interesses particulares.

Os projetos aqui ilustrados tentam mostrar o 

que o UniSALESIANO é capaz de realizar como 

comunidade educativa, onde seus membros enten-

dem que uma instituição salesiana e universitária 

existe para servir. É essa convicção que estimula 

a criatividade, favorece o empreendedorismo, sus-

cita o espírito de reciprocidade, abre o respeito à 

pluralidade, realiza a inclusão. Tudo isso é motivo 

de honra para nós!

O UniSALESIANO não quer apenas formar 

profi ssionais bem qualifi cados. Quer formar 

seres humanos capazes de compreender a 

própria existência em função do bem, do outro 

e do mundo. E, no mundo em que vivemos, é o 

mínimo que podemos fazer para sermos justos em 

relação a tudo o que recebemos e àqueles que se 

confi aram a nós.

Parabenizo toda a comunidade universitária e 

educativa por tudo o que este Relatório expressa 

e peço que continuemos a ir ao encontro das ne-

cessidades de todos aqueles que delas dependem 

e possamos assumir os desafi os que nos impõe a 

nossa missão institucional.

Pe. Luigi Favero
Reitor

ReitorPalavra do
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Promover a educação integral da juven-
tude por meio do Sistema Preventivo de Dom 
Bosco, proporcionando-lhes conhecimento e 
habilidades, para que sejam profissionais com-
petentes, cidadãos comprometidos com a socie-
dade e cristãos engajados na missão evangeli-
zadora de Cristo e na ajuda ao próximo.

Formar Salesianos realizados com a sua vo-
cação e qualificados para o trabalho com a ju-
ventude.

Capacitar os colaboradores e integrantes da 
comunidade educativa para que, alinhados às 
nossas crenças e valores, contribuam com cria-
tividade e espírito crítico para realização da mis-
são salesiana.

Envolver a Família Salesiana na animação 
e na vivência do carisma salesiano, em colabo-
ração fraterna.

Atuar de forma solidária, com eficiência e 
eficácia, dentro dos princípios de participação 
e corresponsabilidade, à luz da espiritualidade 
salesiana.

Consolidar a imagem institucional junto ao 
público interno e externo, pela fidelidade ao Cris-
to e à missão, pela eficácia e eficiência na gestão 
e pelos serviços prestados à comunidade.

Preservar o equilíbrio financeiro Inspetorial.

 
O UniSALESIANO é fundado em princí-

pios éticos, cristãos e da pedagogia salesiana, 
em consonância com suas funções de ensino, 
pesquisa e extensão e tem como inspiração os 
princípios e fins da Educação Nacional. 

Sua missão é contribuir na formação éti-
ca, cristã e salesiana de cidadão, através da 
produção e difusão do conhecimento e da cultu-
ra.

Esta Missão expressa-se na seguinte afir-
mação de Dom Bosco: formar bons cristãos, 
honestos cidadãos e profissionais competentes.

Projeto educativo baseado na razão, 
religião e amabilidade;

Acolhida, otimismo, alegria e 
solidariedade;

Trabalho com competência, criatividade 
e flexibilidade;

Confiança em Deus e escuta constante 
de sua vontade;

Valores

Missao~ Visao~
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A Missão Salesiana de Mato Grosso, 
Mantenedora do Centro Católico Salesiano 
“Auxilium - UniSALESIANO”, com “Campi” 
em Lins e Araçatuba teve seu início com a 
chegada dos primeiros Padres Salesianos, 
de Montevidéu a Cuiabá, em 1984. Tinham 
sido convidados por essas autoridades para 
auxiliar a evangelização dos fi éis e atender o 
povo dos índios Bororo, aldeados pelo exército 
brasileiro e que apresentavam muitos problemas 
de convivência naquela situação. Missões 
indígenas e atendimento religioso da população 
foram os principais motivos da fundação da 
Missão Salesiana de Mato Grosso. Mas, logo 
após três meses, iniciando o atendimentos 
pastoral na Paróquia São Gonçalo do Porto, 
os Salesianos perceberam a urgente e grave 
situação educacional do povo e iniciaram 
uma Escola de Alfabetização. No fi m 
do ano, a procura pela escola foi 
tão grande, que os Salesianos 
mudaram para uma Chácara 
a cerca de 1km de distância, 
fundando o atual Colégio 
São Gonçalo, que data, 
portanto, do mesmo ano 
da chegada em Cuiabá.

Desde o primeiro ano de sua presença, os 
Salesianos cuidaram da educação formal do 
povo, com tipos de presença que mudaram 
conforme as exigências dos tempos, atuando 
em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Oeste 
de São Paulo. Atualmente a Missão Salesiana 
de Mato Grosso é responsável pelo Museu das 
Culturas, de três Centros Universitários, de seis 
Escolas de Ensino Fundamental, de três Esco-
las indígenas, dirigidas pelos próprios índios 
do Centro Missionário, de quinze Paróquias, de 
quatro Centros Sociais, de Escolas Profi ssio-
nais, de Obras para jovens e de outros Centros 
Educacionais de formação cívica e religiosa.

auxiliar a evangelização dos fi éis e atender o 
povo dos índios Bororo, aldeados pelo exército 
brasileiro e que apresentavam muitos problemas 
de convivência naquela situação. Missões 
indígenas e atendimento religioso da população 
foram os principais motivos da fundação da 
Missão Salesiana de Mato Grosso. Mas, logo 
após três meses, iniciando o atendimentos 
pastoral na Paróquia São Gonçalo do Porto, 
os Salesianos perceberam a urgente e grave 
situação educacional do povo e iniciaram 
uma Escola de Alfabetização. No fi m 
do ano, a procura pela escola foi 
tão grande, que os Salesianos 
mudaram para uma Chácara 
a cerca de 1km de distância, 
fundando o atual Colégio 
São Gonçalo, que data, 
portanto, do mesmo ano 

Mantenedora

Missao Educacional~
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Concessão de Bolsas de Estudo

3.083

Bolsas Sociais fi lantrópicas (100%) -  124 benefi ciados
Bolsas Sociais fi lantrópicas (50%) - 683 benefi ciados
Desconto Social (10 a 20%) - 80 benefi ciados
Convênio com Empresas (20%) - 1.043 benefi ciados
Bolsas Prouni (100%) - 628 benefi ciados
Bolsas Prouni (50%) - 200 benefi ciados
Bolsa ex-aluno (30%) - 140 benefi ciados
Bolsa Convenção (100%) - 103 benefi ciados
Bolsa Iniciação Científi ca (50%) - 40 benefi ciados
Bolsa de Extensão, por Convênio (100%) - 6 benefi ciados
Bolsa de Extensão, por Convênio (50%) - 36 benefi ciados

Bolsas de Estudo
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Aracatuba~
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Lins
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Fundação Mirim

Este projeto de extensão, existente há mais 
de 20 anos nesta instituição, tem caráter co-
munitário e é oferecido anualmente, com du-
ração de dois semestres. Tem por objetivo 
ministrar cursos de Auxiliar Administrativo 
aos menores aprendizes a fi m de que pos-
sam ter acesso aos conhecimentos básicos 
e, desta forma, ser introduzidos ou capacitá-
-los às novas exigências do mercado de tra-
balho.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 450 pessoas
Local de atendimento: Fundação Mirim de Ara-
çatuba

Fundação Mirim

Assim como o curso de Administra-
ção, Ciências Contábeis promove, anu-
almente, durante dois semestres, os 
cursos de Auxiliar Contábil e Auxiliar de 
Sistema Financeiro aos menores apren-
dizes da Fundação Mirim de Araçatuba. 

O intuito é de dar conhecimentos básicos 
para que eles possam alcançar uma vaga 

no mercado de trabalho.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 450 pessoas
Local de atendimento: Fundação Mirim 
de Araçatuba

Ciências Contabeis´

Administracao~~

UniSALESIANOAracatuba~

Assim como o curso de Administra-
ção, Ciências Contábeis promove, anu-
almente, durante dois semestres, os 
cursos de Auxiliar Contábil e Auxiliar de 
Sistema Financeiro aos menores apren-
dizes da Fundação Mirim de Araçatuba. 

O intuito é de dar conhecimentos básicos 
para que eles possam alcançar uma vaga 

no mercado de trabalho.
 1 docente

ContabeisContabeis
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Educação em Saúde

Acadêmicos do 6º termo de Biomedicina pro-
moveram atividades de Educação em Saúde 
aos alunos da rede municipal de ensino e fami-
liares das cidades de Araçatuba, Birigui, Promis-
são, Barbosa, Buritama e Piacatu. O objetivo da 
atividade aplicada ao longo do ano foi alertar a 
comunidade sobre temas como: prevenção da 
gravidez na adolescência; hipertensão arterial, 
uso e abuso de drogas; dengue, zika e chikun-
gunya, entre outros. Também ressaltar o papel 
do biomédico como agente de saúde, sendo ca-
paz de promover melhor qualidade de vida para 
a população.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 320 pessoas 
Local de atendimento: escolas municipais da 
região de Araçatuba

Doação de Sangue

Uma parceria entre o UniSALESIANO e o 
Banco de Sangue da Unimed de Araçatuba pos-
sibilitou o cadastro de 56 novos doadores de 
sangue e a coleta de 38 bolsas. A Campanha de 
Doação de Sangue foi realizada no dia 13 de se-
tembro, no campus da instituição. O objetivo da 
campanha foi despertar nos jovens a importân-
cia das ações de responsabilidade social que, 
inclusive, fazem parte do método de ensino do 
UniSALESIANO.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: Comunidade acadêmica do Uni-
SALESIANO
Local de atendimento: Campus do 
UniSALESIANO

Biomedicina
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Oratório Dom Bosco – 
Escolinha de Futebol

Anualmente, o curso de Educação Física 
atende 70 crianças do Projeto Oratório Dom 
Bosco com a Escolinha de Futebol. As aulas são 
realizadas aos sábados, das 14h30 às 16h30, 
e ministradas pelo Prof‘. Ivo Pedon. O curso de 
Educação Física também participa dos eventos 
realizados anualmente pelo Oratório Dom Bosco 
com atividades recreativas e esportivas como o 
Dia das Crianças e Natal Solidário.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 70 crianças e adolescentes be-
nefi ciados.
Acadêmicos envolvidos: 20 acadêmicos
Local de atendimento: Oratório Dom Bosco, 
bairro Água Branca

Campeonato Especial de Atletismo 
das APAES

Este evento acontece anualmente e é promo-
vido pela APAE (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Araçatuba. Participaram 
desta competição outras APAES da região e a 
AMA (Associação dos Amigos dos Autistas). 
As modalidades praticadas foram: corridas de 
100m, 200m, 400m e 800m; arremesso de peso 
e salto em altura. O curso de Educação Física 
fi cou responsável pela arbitragem das provas e 
organização do evento.
Professores envolvidos: 2 docentes
Acadêmicos envolvidos: 20 alunos
Participantes: 70 participantes entre 
crianças e adolescentes
Local de atendimento: Oratório Dom Bosco, 
bairro Água Branca

crianças e adolescentes
Local de atendimento:
bairro Água Branca

EDUCAÇÃO Fisica

desta competição outras APAES da região e a 
AMA (Associação dos Amigos dos Autistas). 
As modalidades praticadas foram: corridas de 
100m, 200m, 400m e 800m; arremesso de peso 
e salto em altura. O curso de Educação Física 
fi cou responsável pela arbitragem das provas e 

2 docentes
20 alunos

 70 participantes entre 

 Oratório Dom Bosco, 
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Enfermagem
Saúde sobre Rodas

Uma parceria entre o curso de Enfer-
magem e o Hospital da Unimed possibili-
tou atendimento amplo à população por 
meio do projeto “Saúde sobre Rodas”. 
As ações foram realizadas na primeira 
semana do mês de outubro, em vários 
pontos da cidade. 

Os acadêmicos do curso, acompanha-
do dos docentes, realizaram exame de gli-
cemia, verifi caram pressão arterial e deram 
orientações sobre prevenção de câncer de 
mama e de próstata.
Professores envolvidos: 3 docentes
Acadêmicos envolvidos: 40 alunos e 
4 enfermeiros
Participantes: 500 pessoas
Local de atendimento: Araçatuba

Saúde Ambiental

Alunos do 1º termo do curso de Enfermagem 
promoveram trabalhos relacionados à Saúde 
Ambiental, ao longo do primeiro semestre, com 
a comunidade estudantil das cidades de Araça-
tuba, Birigui, Braúna, Avanhandava, Mirandópo-
lis e Guzolândia. Atividades com temas variados 
como solo, lixo e água, foram desenvolvidas por 
meio de gincanas, plantio de mudas, teatro, en-
tre outras.
Professores envolvidos: 2 docentes
Acadêmicos envolvidos: 88 alunos
Participantes: 300 pessoas
Local de atendimento: municípios da região 
de Araçatuba

Ambiental, ao longo do primeiro semestre, com 
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Inclusão Digital

Projeto anual, em seu quinto ano de execu-
ção, tem por objetivo a inclusão digital de ado-
lescentes carentes em situação de risco aten-
didos pela Polícia Militar, no bairro Juçara, por 
meio das aulas de Informática Básica e Internet.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 100 crianças e 
adolescentes atingidas.
Acadêmicos envolvidos: 20 acadêmicos
Local de atendimento: base da Polícia Militar 
no bairro Juçara

Treinamento em Produção 
de Jogos

Treinamento em Modelagem Tridimensional 
e Programação para Jogos aos alunos da Esco-
la Estadual Profª Altina Moraes Sampaio, visan-
do à preparação destes alunos para participar 
do prêmio “Jovens Empreendedores”.

O projeto existe desde 2015 e já formou mais 
de 150 jovens.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 25 pessoas
Local de atendimento: Escola Estadual Profª 
Altina Moraes Sampaio

Projeto anual, em seu quinto ano de execu-
ção, tem por objetivo a inclusão digital de ado-
lescentes carentes em situação de risco aten-

Treinamento em Produção 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA EM

 Desenvolvimento de Sistemas e Jogos Digitais
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Mostra de trabalho na Semana 
Municipal de Ciência e Tecnologia 

Alunos do curso de Engenharia Mecânica 
apresentaram seus projetos desenvolvidos ao 
longo do curso na Semana Municipal de Ciência 
e Tecnologia de Araçatuba. O objetivo foi divul-
gar o trabalho para a comunidade em geral.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 2.300 pessoas
Local de atendimento: Clube dos Bancários

Projeto de Robótica Educacional 

Estagiários do curso de Engenharia Meca-
trônica realizam aulas e ofi cinas de Robótica 
Educacional em escolas municipais. O objetivo 
é despertar nos alunos o interesse pelas ciên-
cias, aplicando conhecimentos teóricos básicos 
de matemática, ciências, física e eletrônica; pro-
curando também desenvolver conceitos de tra-
balho em equipe, protagonismo, liderança, con-
vivência social e cidadania.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 600 pessoas
Local de atendimento: Escolas municipais de 
Araçatuba de Araçatuba

ENGENHARIAMecatronica^

engenharia Mecanica^
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Educação em Saúde

No mês de agosto, acadêmicos do curso de 
Farmácia realizaram atividade de prestação de 
serviços de saúde no Supermercado Rondon, 
no Jardim Ipanema. Eles orientaram sobre o uso 
racional de medicamentos, prevenção de doen-
ças infecciosas e também distribuíram folhetos 
explicativos e aferiram a  pressão arterial dos 
participantes.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 600 pessoas

Cuidado com a pele do idoso 

Alunos do 5º termo do curso de Farmácia 
participaram do projeto “Cuidado com a pele do 
idoso”. As atividades incluíram a manipulação de 
hidratantes e a visita ao Lar São João para en-
trega dos produtos e orientação sobre o uso e 
prevenção de lesões na pele. 
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 35 pessoas
Local de atendimento: Lar São João

Local de atendimento: Supermercado 
Rondon – unidade Ipanema

Farmacia

14     Relatório Social
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Qualidade de Vida

Alunos do curso de Fisioterapia participa-
ram do atendimento fi sioterápico com o uso 
de método liberação miofascial e alonga-
mentos para aproximadamente 35 mães 
de pacientes com transtorno do espectro 
autista, atendidos na AMA (Associação de 
Amigos dos Autistas). Objetivo da ação foi 
proporcionar melhor qualidade de vida a es-
sas mulheres.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 35 pessoas
Local de atendimento: AMA (Associação de 
Amigos dos Autistas)

Amigos da Coluna  

O projeto Amigos da Coluna realizou 
mais de 1.600 atendimentos no Fórum 
de Araçatuba, ao longo do ano de 2017. 
Alunos do curso de Fisioterapia rea-
lizaram atividades com o objetivo de 
prevenir nos funcionários do Fórum a 
LER  (Lesão por Esforço Repetitivo) e a 
DORT (Doença Osteomuscular relacio-

nada com o Trabalho), além de orientar 
sobre as más posturas no trabalho.

Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 1.676 pessoas
Local de atendimento: Fórum de Araça-
tuba

Fisioterapia
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Amigos de Patas

O projeto Amigos de Patas é desenvolvido 
pelo curso de Medicina Veterinária nas escolas 
do ensino fundamental de Araçatuba e região 
com o objetivo de levar conhecimento e mostrar 
aos alunos a importância do cuidado com o ani-
mal de estimação. 

Por meio da linguagem lúdica, alunos apre-
sentam uma peça teatral com a presença de 
dois mascotes.
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 500 pessoas
Local de atendimento: escolas de Araçatuba

MEDICINAVeterinaria´

Estimacão

Alunos de Medicina Veterinária atenderam 
animais no Estimacão, evento promovido pela 
TV TEM. Foram realizadas ações como cadas-
tro de cães para serem doadores de sangue e 
a orientações veterinárias aos proprietários de 
cães e gatos.

Em relação às orientações, os proprietários 
procuraram a tenda do UniSALESIANO para 
submeter seus animais a exame físico geral e 
também para tirar dúvidas sobre o manejo e do-
enças. 
Professores envolvidos: 4 docentes
Participantes: 150 animais atendidos
Local de atendimento: Recinto de 
Exposições “Clibas de Almeida Prado”
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Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, o curso de 
Nutrição participou de uma programação no 
Centro Municipal de Atendimento e Diagnóstico, 
órgão do município, que consistiu na realização 
de teste de glicemia capilar, orientação nutricio-
nal individual, entre outras atividades voltadas à 
qualidade de vida da comunidade.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 80 pessoas
Local de atendimento: Centro Municipal de 
Atendimento e Diagnóstico

Educação Nutricional 
para Crianças

O curso de Nutrição criou um projeto com o 
objetivo de incentivar as crianças matriculadas na 
Escola Municipal de Educação Infantil “Odete Cos-
ta” a ter uma alimentação mais saudável, com 
a introdução de novos alimentos na rotina do 
ambiente escolar. Foi desenvolvida, então, uma 
receita de cookie, tendo como ingredientes prin-
cipais, a banana e a aveia. Como acompanha-
mento foi oferecida uma vitamina de leite com 
frutas, mamão e maçã, sem açúcar. Obteve-
-se uma aceitação de 80%. 
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 35 crianças
Local de atendimento: Escola Mu-
nicipal de Educação Infanti “Odete 
Costa”

O curso de Nutrição criou um projeto com o 
objetivo de incentivar as crianças matriculadas na 
Escola Municipal de Educação Infantil “Odete Cos-
ta” a ter uma alimentação mais saudável, com 
a introdução de novos alimentos na rotina do 
ambiente escolar. Foi desenvolvida, então, uma 

Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, o curso de 
Nutrição participou de uma programação no 
Centro Municipal de Atendimento e Diagnóstico, 
órgão do município, que consistiu na realização 
de teste de glicemia capilar, orientação nutricio-
nal individual, entre outras atividades voltadas à 

Local de atendimento: Escola Mu-
nicipal de Educação Infanti “Odete 

Nutricao~~
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Apoio psicossocial à Família

O curso de Psicologia, junto com o de Serviço 
Social, realiza o acompanhamento da família da 
dona Rosimar, que, em 2015, teve a casa incen-
diada e reconstruída pelo UniSALESIANO. Em 
2017, a instituição adquiriu móveis que estavam 
em estado de deterioração, organizou um “dia 
da beleza” com salão de beleza e loja de roupas 
para a dona Rosimar e incluiu o filho Jeremias 
no serviço de Psicologia.

Professores envolvidos: 2 docentes
     Participantes: 4 pessoas
     Local de atendimento: Jardim Universo

Psicologia
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Quermesse

A 10ª edição da Quermesse do UniSALESIA-
NO, junto com a Procissão de Nossa Senhora 
Auxiliadora, reuniu mais de 20 mil pessoas no 
mês de maio. 

Houve apresentação de shows e da maior 
quadrilha universitária do país. O público pode 
degustar de comidas e bebidas típicas de diver-
sos países, comercializadas em barracas mon-
tadas no estacionamento do campus.

Os recursos obtidos no evento foram dire-
cionados para a manutenção do trabalho que é 
realizado pelo Oratório Dom Bosco com a comu-
nidade do bairro Água Branca, região periférica 
de Araçatuba.

EventosInstitucionais
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A UNA (Universidade Aberta da Melhor 
Idade) está sob o comando do UniSALE-
SIANO desde outubro de 2013. Tem como 
presidente o Pe. Luigi Favero, Reitor do Uni-
SALESIANO, que viu nessa transferência a 
possibilidade de colocar em prática um antigo 
sonho seu, ou seja, de desenvolver um tra-
balho sociocultural com pessoas da Terceira 
Idade.

A Instituição vem investindo na UNA com 
o firme propósito de incrementar suas ativida-
des e desenvolver continuamente a sua mis-
são social. 

Público atingido: 150 pessoas

universidade  Aberta  da melhor idadeUna

dança de salão

espanhol

ginástica terapêutica

yoga

coral
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Ação socialAcompanhamento Assistencial

A entrega da casa à família de Geraldo Go-
mes de Assis e Rosimar Gil Gomes, na manhã 
do dia 17 de novembro de 2015, foi marcada por 
momentos de muita emoção. O Reitor do UniSA-
LESIANO, Pe. Luigi Favero, foi ao bairro Jardim 
Universo 2, na periferia de Araçatuba, para fazer a 
entrega da nova casa, totalmente reformada e mo-
biliada à família. Ele estava acompanhado do en-
tão Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Arlindo Pereira 
de Lima, do Pro-Reitor Acadêmico, Prof. André 
Ornellas, coordenadores, professores e alunos do 
UniSALESIANO. Também estava presente o ge-
rente administrativo da Bravo Construtora, Márcio 
Luis Junqueira, parceira do UniSALESIANO na re-
construção do imóvel. 

O casal Geraldo e Rosimar vive na casa com 
os filhos Jeremias e Paulo. A família se mantém 
com benefício da Previdência Social de Geraldo. 
O filho Jeremias faz uso de medicação controlada 
por ter crises de epilepsia e o mais jovem, Paulo, 
é autista. Além de todos os problemas de saúde 
enfrentados, a família ainda viveu o drama de ter 
sua casa consumida por um incêndio no dia 2 de 
setembro de 2015. Pe.Luigi Favero leu a notícia do 
incêndio no jornal e, comovido com a situação da 
família, tomou a iniciativa de promover a reforma 
da casa como parte das ações da 3ª Semana de 
Cultura e Cidadania realizada pelo UniSALESIA-
NO de Araçatuba.
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O UniSALESIANO responde pelo programa 
social chamado Oratório Dom Bosco, uma ati-
vidade social que tem como objetivo reunir crian-
ças e jovens no final de semana para atividades 
recreativas, formativas, culturais e religiosas. Se 
inspira ao início da obra educativa de Dom Bos-
co - o Santo da Juventude que viveu no século 
19, em Turim (Itália).

Sob o comando do Reitor da instituição Pe. 
Luigi Favero, o projeto tem como responsável 
também o Pró-Reitor Acadêmico, André Or-
nellas. Em 2017 foram atendidos aproximada-
mente 200 crianças e adolescentes moradores 
dos bairros Água Branca 1, 2 e 3. 

Os participantes são recebidos no projeto pe-
los professores e alunos do UniSALESIANO e 
pelos casais da comunidade salesiana local, que 
dedicam parte de seu tempo a atividades recre-
ativas e esportivas no espaço da Paróquia São 
Francisco e Santa Clara, no bairro Água Branca 
3. 

Desde abril de 2016, as crianças e adoles-
centes são beneficiados com acesso ao esporte, 
por meio da Escolinha de Futebol, e atividades 
lúdicas e recreativas, que englobam as aulas de 
bijuterias, pintura em tecido, biscuit, além de 
balé, violão e teclado. As atividades acontecem 
das 14h30 às 16h30, sempre com uma acolhida 
feita por um padre ou pelos próprios professo-
res. Depois das aulas, os participantes ganham 
lanches.

Ação social Oratorio Dom Bosco´

bijuteria

pinturabiscuit
baléviolão

teclado
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No Natal de 2017, o UniSALESIANO promo-
veu um almoço para mais de 200 pessoas atendi-
das no Oratório Dom Bosco. A confraternização 
foi realizada no sábado, dia 16 de dezembro, com 
a participação das crianças e adolescentes inscri-
tos no projeto, além de familiares e amigos.

O padre Arlindo Pereira de Lima, que atuava 
na Paróquia São Francisco e Santa Clara, deu a 
benção a todos os presentes, seguido do Reitor 
do UniSALESIANO, Pe. Luigi Favero, que disse 
palavras de ânimo e esperança.

Após o almoço, cada jovem que fez seu 
pedido ao Papai Noel ganhou o presente de-
sejado - apadrinhado pelos professores do 
UniSALESIANO. Mesmo aqueles que não 
são acompanhados no Oratório receberam 
presentes. Para as meninas foi dada uma 
boneca e bola para os meninos. E todos ga-
nharam sacolinhas fartas de guloseimas.

Pe. Luigi conta que todos os anos o Orató-
rio promove duas grandes festas: Dia das Crian-
ças e Nossa Senhora Aparecida e a de Natal. 
E que só é possível fazer isso graças ao apoio 
da comunidade, professores, coordenadores de 
cursos, alunos e Reitoria. Cada ano, ele afirma 
que dá para perceber um melhor convívio entre 
os oratorianos, pois se socializam com base nos 
propósitos de Dom Bosco, que é o amor e o res-
peito entre cada um.
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Em outubro de 2017, voluntários da paróquia 
São Francisco e Santa Clara e do UniSALESIA-
NO promoveram uma tarde festiva para crian-
ças, adolescentes e adultos atendidos no Ora-
tório Dom Bosco com o intuito de comemorar o 
Dia das Crianças e de Nossa Senhora Apare-
cida, no dia 12.

Foram disponibilizados seis brinquedos inflá-
veis, cadeira giratória e entrega de brinquedos 
arrecadados pelos alunos dos cursos de Psico-
logia, Serviço Social e Enfermagem durante a 
Semana Acadêmica.

A comunidade atendida também ganhou al-
godão-doce, cachorro-quente, hambúrguer, re-
frigerante e sacolinha-surpresa. Um momento 
emocionante foi quando ocorreu a entrega de 
40 pares de chuteiras e meias aos alunos 
que fazem parte da Escolinha de Futebol. 
Eles jogavam bola descalços. Então, os 
padrinhos e madrinhas aproveitaram a 
data para presenteá-los com as chutei-
ras. Um voluntário conseguiu arrecadar 
meias.
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Fisioterapia

A Clínica de Fisioterapia funciona de segun-
da a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, na UNA 
(Universidade Aberta da Melhor Idade) e ofe-
rece sessões nas áreas cardiorrespiratória, or-
topedia, neurologia, hidroterapia e ginecologia/
obstetrícia. O paciente é encaminhado por re-
comendação médica ou indicação. Os atendi-
mentos são feitos pelos alunos do último ano 
do curso de Fisioterapia, acompanhados dos 
professores.

Objetivo: Realizar o atendimento de fisio-
terapia para pessoas necessitadas e propor-
cionar aos nossos alunos práticas necessárias 

para a formação do profissional Fisioterapeuta.
Pessoas envolvidas:  70 a 80 alunos, 5 

Orientadores Fisioterapeutas, 7 Professores 
Supervisores, 1 Coordenadora clínica, 1 Coor-
denadora de curso.

Público atingido: 20 mil pessoas
Locais de atendimento: UNA (Clínicas de 

Fisioterapia); H.S.C. Equoterapia e Fisiotera-
pia, Hospital da Mulher, Lar da Velhice, Santa 
Casa e Hospital Unimed de Araçatuba, AMA 
(Associação dos Amigos dos Autistas) e NGA 
(Núcleo de Gestão Assistencial)

Projeto deExtensao~
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Nutrição

A clínica de Nutrição do UniSALESIANO 
é um dos ambientes de estágio supervisio-
nado dos alunos, a partir do 7º termo. O 
atendimento é realizado à população de 
Araçatuba e região, individualizado, sem 
custo. Se inicia a partir de uma rigoro-
sa avaliação antropométrica, de hábitos 
alimentares e, se necessário, bioquími-
ca, para chegar na orientação nutricional 
adequada à cada pessoa.

As atividades contam com dois pro-
fessores, um funcionário, um estagiário, 30 
acadêmicos e são realizadas na sala de an-
tropometria, sala de espelho e consultórios da 
UNA.

Local de atendimento: Clínica de Nutrição, 
na UNA

Psicologia

 Criado em 2017 para atender às demandas 
dos estágios supervisionados do curso de Psico-
logia, a clínica viabiliza atividades práticas para 
toda a população nas áreas de avaliação psico-
lógica, plantão psicológico e terapia infantil e de 
adultos.

No primeiro ano de seu funcionamento, fo-
ram cadastradas 407 pessoas e atendidas, 50. 
No total, foram feitos 232 atendimentos na área.

Local de atendimento: Clínica de Psicolo-
gia, na UNA
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Assistência Judiciária Gratuita

O Escritório Modelo tem o objetivo de propor-
cionar ao acadêmico de Direito a possibilidade 
de estágio curricular na Advocacia, bem como 
oferecer à população carente assistência judici-
ária gratuita. Áreas de Atuação: cível em geral, 
com maior incidência no Direito de Família, com 
as ações mais comuns de Divórcio, Reconheci-
mento de Paternidade, Pensão Alimentícia, Alte-
ração de Guarda, entre outras.

Quantidade de Ações: média mensal de 60 
atendimentos que geram 20 ações.

Local de atendimento: UNA

Farmácia-Escola

A Farmácia-escola Madre Teresa de Calcutá 
funciona às segundas, quartas e quintas-feiras 
no período noturno e possui área específi ca para 
manipulação de produtos de higiene pessoal e 
dermocosméticos, controle de qualidade, dispen-
sação e atenção farmacêutica.

Também desenvolve projetos de extensão, 
como por exemplo: “Cuidados com a pele do 
idoso” e “Saúde em suas mãos”, com doação de 
hidratantes e álcool-gel manipulados pelos aca-
dêmicos. 

A Profa. Maria de Fátima Pedrosa Sato é a far-
macêutica responsável técnica e supervi-
siona as atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos do curso de Farmácia. Foram 
dois acadêmicos que realizaram estágio e 

37 que desenvolveram projetos. 
Local de atendimento: 

UniSALESIANO 
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Congresso Nacional de 
Iniciação Científi ca

O UniSALESIANO de Araçatuba se desta-
cou entre os melhores trabalhos na 17º edição 
do evento, realizado pelo Semesp (Sindicato 
das Mantenedoras de Ensino Superior), em São 
Paulo. O acadêmico do curso de Direito, Gabriel 
Francisco Cabrera de Sá, apresentou o traba-
lho intitulado “Coparentalidade Responsável: um 
novo modelo familiar?” e foi classifi cado em 4º 
lugar no ranking com 20 participantes na área de 
Humanas e Sociais. O congresso tem como ob-
jetivo identifi car talentos, estimular a produção 
de conteúdo científi co, além de viabilizar na prá-
tica os projetos apresentados pelos alunos por 
meio do exercício da criatividade e de conheci-
mentos adquiridos.

Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científi ca

Mais de 30 projetos de iniciação científi ca 
foram expostos na 4ª Comunicação Científi ca 
PIBIC, em setembro. Dentre os vários objetivos 
do programa estão: incentivar os professores ao 
exercício da atividade científi ca e da orientação 
acadêmica e estimular a inserção dos estudan-
tes dos cursos de graduação no programa de 
iniciação científi ca. 

Segundo a representante do PIBIC em Ara-
çatuba, Profª. Carla Komatsu Machado, o aluno 
que participa de projetos como esse agrega pon-
tuação no currículo e é bem aceito no mercado 
de trabalho.

Conic Pibic
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Voluntariado Missionário 

O Voluntariado Missionário é um projeto reali-
zado pela Pastoral Universitária do UniSALESIA-
NO, que tem como Reitor o Pe. Luigi Favero, e 
que segue proposta das IUS (Instituições Univer-
sitárias Salesianas).

Entre os dias 2 e 13 de julho de 2017, um gru-
po formado por 22 acadêmicos dos campi de Ara-
çatuba e Lins esteve no Mato Grosso para viven-
ciar e observar o cotidiano dos índios xavantes e 
bororós.

A viagem foi conduzida pelo então Pró-Reitor 
de Pastoral Universitária, Pe. Ademir de Oliveira, 
junto com as coordenadoras dos cursos de Edu-
cação Física, Juliana Mitidiero, e Psicologia, Mi-
rella Martins Justi, ambas do UniSALESIANO de 
Araçatuba.

Durante a expedição, os alunos promoveram 
ações voluntárias com os indígenas das aldeias 
de São Marcos, Meruri, Nossa Senhora da Guia 
e Sagrada Família. Em Meruri, eles aprovei-
taram a oportunidade para visitar o cemitério 
onde estão enterrados o Pe. Rodolfo Lunken-
bein e índio Simão Bororo – protagonistas da 
sobrevivência desse povo e de sua cultura.

A intenção do UniSALESIANO é perma-
necer com esse projeto e, anualmente, 
levar melhorias a essas aldeias, seja na 
área da saúde, educação e moradia.

Durante a expedição, os alunos promoveram 
ações voluntárias com os indígenas das aldeias 
de São Marcos, Meruri, Nossa Senhora da Guia 
e Sagrada Família. Em Meruri, eles aprovei-
taram a oportunidade para visitar o cemitério 
onde estão enterrados o Pe. Rodolfo Lunken-
bein e índio Simão Bororo – protagonistas da 
sobrevivência desse povo e de sua cultura.

A intenção do UniSALESIANO é perma-
necer com esse projeto e, anualmente, 
levar melhorias a essas aldeias, seja na 
área da saúde, educação e moradia.

PastoralUniversitaria´
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O UniSALESIANO promoveu no mês de se-
tembro a “Jornada da Família”, cujas ações fo-
ram baseadas na carta do Papa Francisco que 
fala da importância da união entre pais e filhos. A 
carta tem como título “Amoris Laetitia”.

A abertura oficial contou com a participação 
do Reitor, Pe. Luigi Favero, do Bispo de Jaboti-
cabal, Dom Eduardo Pinheiro da Silva, e também 
da Profª. Adalberta Cavalcante Fortes Martins. 

A Jornada atuou fora dos limites da universi-
dade, levando suas atividades para os espaços 
públicos onde a integração e a socialização com 
a comunidade fluíram de maneira natural e con-
tínua durante o ano, priorizando atividades que 
envolveram a sociedade e os núcleos familiares. 

Alguns exemplos de ações: “Ser Pai é Tudo 

de Bom”, no Supermercado Rondon; Conferên-
cia Amor Exigente; Atendimento de Saúde na 
Pastoral da Criança; Responsabilidade Social e 
Jornada da Família no Calçadão; Caminhada da 
Família e Corrida UniSALESIANO, entre outras.

Público atingido: 1.800 pessoas

-Jornada daFamilia   Aracatuba~
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A Jornada da Família no UniSALESIANO 
de Lins consistiu num leque de ações ofereci-
das à comunidade.  Dentre elas, festividades 
como o Dia de Dom Bosco, Dia dos Pais, Dia 
dos Professores e Dia do Voluntariado; e pa-
lestras com temas da área familiar.

Além dessas ações e da abertura solene 
do evento em Lins, diversas atividades foram 
oferecidas no Calçadão de Lins, voltadas à 
saúde e bem-estar da comunidade. Os es-
tágios também tiveram contribuição com o 
evento durante o semestre e relacionou o 
atendimento com o tema “Família”. 

Jornada da Familia  Lins-
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Um equipamento totalmente inovador e di-
nâmico que vai facilitar o dia a dia de cuida-
dores de pacientes acamados e cadeirantes. 
É assim definido o lift de transferência desen-
volvido por um grupo de alunos do quarto ano 

DOAÇÃO DE Lifting de Transferencia^

do curso de Engenharia Mecânica do UniSA-
LESIANO de Araçatuba. O aparelho foi doado 
pelos acadêmicos para Genilda Neves, que 
ficou tetraplégica depois de ter sofrido um 
acidente de carro. 
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Amigos da Coluna

Alunos do 4º termo do curso de Medicina 
Veterinária do UniSALESIANO de Araçatuba 
participaram do 1º Guaracão, no dia 12 de no-
vembro, no Centro de Lazer do Trabalhador, em 
Guararapes. Eles prestaram atendimento social 
à população, dando orientações veterinárias e 
tirando dúvidas a respeito de manejo, doenças 
e prevenção.

Alunos que integram o projeto 
“Amigos da Coluna”, do curso de Fi-
sioterapia, participaram da 9ª Caminhada 
da Coopbanc, na manhã do dia 8 de outu-
bro. O evento aconteceu no Colégio Salesia-
no Dom Lasagna e contou com a participação 
de 1.384 inscritos – pessoas de todas as idades 
e residentes em Araçatuba e região. A equipe 
do “Amigos da Coluna” orientou e demons-
trou sobre as posturas corretas que devem ser 
adotadas durante as atividades do cotidiano e 
também deu dicas de como evitar as posturas 
incorretas.

Guaracao~
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Coluna

Alunos que integram o projeto 
“Amigos da Coluna”, do curso de Fi-
sioterapia, participaram da 9ª Caminhada 
da Coopbanc, na manhã do dia 8 de outu-
bro. O evento aconteceu no Colégio Salesia-
no Dom Lasagna e contou com a participação 
de 1.384 inscritos – pessoas de todas as idades 
e residentes em Araçatuba e região. A equipe 
do “Amigos da Coluna” orientou e demons-
trou sobre as posturas corretas que devem ser 
adotadas durante as atividades do cotidiano e 
também deu dicas de como evitar as posturas 
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Integração do deficiente físico na 
sociedade através do esporte 

O projeto tem uma proposta que remete à 
prática de esporte tanto para a competição como 
para a promoção de saúde e melhora da quali-
dade de vida dos portadores de deficiência. São 
desenvolvidas atividades que proporcionem au-
toconhecimento e integração social, convivên-
cia em grupo e emancipação pessoal. Pretende 
também proporcionar aos acadêmicos condi-
ções para assumirem com responsabilidade as 
atividades para que sejam bons profissionais, 
estabelecendo assim o desenvolvimento da au-
toestima, postura de aceitação, empatia, ami-
zade e afeto, garantindo um ambiente seguro e 
controlado. 
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 6 pessoas
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

Projeto PARKVIDA

O projeto de extensão PARKVIDA tem como 
objetivo promover atividade física e cinesio-
terapia a pessoas com Doença de Parkinson, 
contribuindo como parte do tratamento destes 
pacientes. O atendimento é gratuito e oferece 
condições para que os acadêmicos possam vi-
venciar a experiência desta promoção e desen-
volver pesquisas científicas. Todo o conteúdo 
desenvolvido nas atividades é transferido para 
discussões em sala de aula nas disciplinas afins.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 8 pessoas
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

EducaçãoFisica
UniSALESIANOLins
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Dia de Campo

O evento ocorreu em Promissão e em Lins, 
com a presença de agricultores, técnicos e es-
tudantes da área. A programação consistiu na 
abordagem da cultura da atemóia; produção de 
Bokashi e adubo líquido; café conillon; agricul-
tura no Japão e sua industrialização; além dos 
casos de sucesso da Cooperativa SANJO, de 
São Joaquim/SC, e sobre o envelhecimento do 
homem do campo.

Na Fazenda Escola, do curso de Engenha-
ria Agronômica do UniSALESIANO de Lins, foi 
apresentada a parte prática do evento na forma 
de dia de campo. No período da tarde aconte-
ceram palestras no auditório municipal de Pro-
missão.
Participantes: 205 pessoas
Locais de atendimento: Lins e Promissão

Produção de Alimentos

Entre os trabalhos de pesquisa realizados 
pelo curso de Engenharia Agronômica na Fazen-
da Escola do UniSALESIANO está a produção 
de alimentos. No caso, a cultura da batata doce 
está sendo testada com a utilização de torta de 
mamona como insumo na produção agrícola, 
além de verifi car os efeitos proporcionados pela 
torta sobre a incidência de pragas de solo, as 
quais causam danos e depreciam os tubérculos.

Vale destacar que todo o alimento pro-
duzido para geração de informação 

através da pesquisa de boa proce-
dência é destinado a Santa Casa 
local, reforçando a vertente social 
do Centro Universitário.

Coordenador do curso de Engenharia 
Agronômica Hemerson Fernandes Calgaro

EngenhariaAgronomica^

O evento ocorreu em Promissão e em Lins, 
com a presença de agricultores, técnicos e es-
tudantes da área. A programação consistiu na 
abordagem da cultura da atemóia; produção de 
Bokashi e adubo líquido; café conillon; agricul-
tura no Japão e sua industrialização; além dos 

AgronomicaAgronomica
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Natal Solidário

Projeto Social do Natal Solidário em prol da 
Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Lins, realizado pelo curso de Ciên-
cias Contábeis na disciplina de Responsabilida-
de Social. Foram realizadas arrecadações de 
alimentos e produtos de higiene pessoal pelos 
acadêmicos, amigos, sociedade e empresas da 
cidade de Lins e região.
Participantes: 160
Docentes envolvidos: 2
Local: APAE Lins

Dia Internacional da Mulher

Alunos do curso de Estética participaram de 
ações voltadas ao Dia Internacional da Mulher 
com atendimento de design de sobrancelhas, re-
vitalização facial e SPA das mãos.
Participantes: 162
Locais de atendimento: UniSALESIANO, San-
ta Casa de Lins e CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) da cidade de Guarantã

Projeto Social do Natal Solidário em prol da 
Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais) de Lins, realizado pelo curso de Ciên-
cias Contábeis na disciplina de Responsabilida-
de Social. Foram realizadas arrecadações de 
alimentos e produtos de higiene pessoal pelos 
acadêmicos, amigos, sociedade e empresas da 

Estetica´

CiênciasContabeis´
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Saúde na 
Adolescência

Nos meses de outubro e novembro foi reali-
zado projeto com adolescentes nas escolas de 
Ensino Médio de Lins e região pelos alunos do 
8º semestre de Enfermagem, sob a supervisão 
da professora Daniela Garcia. O projeto abordou 
temáticas como DSTs, gravidez na adolescência 
e drogas, visando a promoção e prevenção da 
saúde nesta etapa da vida.
Participantes: 350 pessoas
Local de atendimento: escolas estaduais de 
Lins, Guaiçara, Promissão e Cafelândia

Aleitamento Materno

Os alunos do 10º semestre de Enfermagem 
do UniSALESIANO, sob a supervisão da profes-
sora Patrícia Maria Crivelaro, realizaram no dia 
24 de agosto o trabalho “Educação em Saúde” 
com o grupo de gestantes da UBS de Getulina 
com o tema “Aleitamento Materno”.

Enfermagem

Saúde na 
Adolescência

EnfermagemEnfermagem
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escolas estaduais de 
Lins, Guaiçara, Promissão e Cafelândia
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Rede de Proteção

O projeto “Novos Olhares, Novas Práticas: 
Educação e Rede de Proteção em Lins” é rea-
lizado pela Diretoria de Ensino de Lins com o 
objetivo de reunir a rede de proteção para que 
esta possa compreender e auxiliar a educação. 
A rede é composta pelo Conselho Tutelar, Liber-
dade Assistida, Caps I, CRAS, CREAS e Edu-
cação. Estagiários do Curso de Psicologia do 
UniSALESIANO foram convidados para atender 
três escolas da rede de ensino, na área de For-
mação em Psicologia Escolar – para adolescen-

tes entre 15 e 17 anos.
Já as alunas do curso de Pedagogia substi-

tuíram os professores da Rede Pública para que 
os mesmos pudessem participar das palestras e 
treinamentos do Programa. A Diretoria de Ensino 
da região de Lins chegou a receber um certificado 
do Prêmio Mário Covas, da Secretaria de Estado, 
pelo projeto “Novos Olhares, Novas Práticas”
Participantes: 130 pessoas
Locais de atendimento: escolas estaduais da 
região de Lins

Pedagogia ePsicologia
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Atividades Recreativas para 
Crianças de Rede Pública de Ensino

Os alunos do 3º semestre do curso de 
Educação Física realizaram atividade recrea-
tiva com mais de 30 crianças da Escola Esta-
dual “Antonio Francisco dos Santos Júnior”, 
da cidade de Guaiçara. No final foram distri-
buídos lanches para as crianças. 
Professores envolvidos: 1 docente
Participantes: 30 pessoas
Local de atendimento: UniSALESIANO 
Lins

Atividades Recreativas e de Lazer 
para família dos acadêmicos de Edu-
cação Física

No dia 29 de novembro foi realizada uma gin-
cana para os pais e familiares dos acadêmicos 
do curso de Educação Física. A gincana tem por 
finalidade apresentar aos familiares um pouco 
do trabalho realizado pelo educador físico e a 
oportunidade de conhecer a instituição de ensi-
no e formação dos acadêmicos.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 30 pessoas
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

ProjetosSociais
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Novembro Azul

Os acadêmicos do último ano do curso de 
Enfermagem, juntamente com os profi ssionais 
do Centro de Saúde III “Dr. Arquimedes B. Nasi”, 
de Getulina, participaram do evento de cons-
cientização a respeito de doenças masculinas 
com ênfase na prevenção e no diagnóstico pre-
coce do câncer de próstata. 

Neste dia foram atendidos homens triados 
para o risco de câncer de próstata e de outras 
doenças como a hipertensão arterial, diabetes, 
hepatites, entre outras. Os pacientes de risco re-
ceberam as devidas orientações, pedidos de exa-
mes e encaminhamentos para investigação.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 235 pessoas
Local de atendimento: Centro de 
Saúde III “Dr. Arquimedes B. Nasi”, 
de Getulina

Enfermagem

Outubro Rosa

O quinto ano do curso de Enfermagem or-
ganizou o evento de Encerramento do Outubro 
Rosa. Na ocasião foram feitas orientações sobre 
o câncer de mama e destacada a importância 
da prevenção do câncer de colo de útero e de 
outras afecções e Infecções correlacionadas. A 
prevenção é a melhor solução.
Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 20 pessoas
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

Professores envolvidos: 2 docentes
Participantes: 235 pessoas
Local de atendimento: Centro de 
Saúde III “Dr. Arquimedes B. Nasi”, 
de Getulina

EnfermagemEnfermagem
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Núcleo de Atendimento 
Especializado

O UniSALESIANO tem convênio com a 
Prefeitura de Lins, desde 2011, para atuar no 
Núcleo Especial de Atendimento, com crianças 
que estudam nas escolas municipais e necessi-
tam de atendimento educacional especializado.

O projeto visa atender o público especí-
fi co por meio de atividade física, recreativa e 
aquática; atendimento psicológico, pedagógico, 

fi sioterapêutico e cuidados de enfermagem. A 
intenção é resgatar a autoestima, identifi car e 
desenvolver suas habilidades motoras e cogni-
tivas, contribuindo para o desenvolvimento da 
cidadania.
Docentes envolvidos: 2 docentes
Cursos envolvidos: Educação Física, Enfer-
magem, Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia. 

Projeto de Extensao~
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Balé, Ginástica Artística, Ginástica 
e Rítmica Desportiva (GRD)

Os três projetos sociais atendem crianças 
da comunidade da cidade de Lins e região, e 
possuem parcerias com poder público e priva-
do. Têm por objetivo desenvolver nos partici-
pantes suas habilidades motoras e cognitivas. 
Contribui para o desenvolvimento da cidadania 
por meio do convívio produtivo e pacífi co, em 
que as diferenças individuais são respeitadas. 
Tem o intuito também de aprimorar as habilida-
des básicas, a integração social, o desenvolvi-
mento físico, intelectual, com vistas no desen-
volvimento integral do ser humano.
Professores envolvidos: 3 docentes.
Participantes: 130 pessoas.
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

FEFIL FEST

O evento tradicional do UniSALESIANO é 
organizado pelo curso de Educação Física, rea-
lizado há mais de 23 anos, onde participam gru-
pos de dança e ginástica da cidade de Lins e re-
gião. O objetivo deste projeto é proporcionar aos 
grupos a integração, estimular o profi ssional, 
incentivar a prática da dança, ginástica rítmica, 
ginástica artística e de atividades expressivas, 
além de possibilitar a cultura e entretenimento à 
comunidade.
Público atingido: 600 pessoas
Professores envolvidos: 6 docentes.
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

Projetos  sociais

Permanentes

Eventos

Institucionais
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Local de atendimento: UniSALESIANO Lins



Relatório Social     47

Voluntários de Coração

Criado em 2015, o projeto propicia aos aca-
dêmicos do UniSALESIANO a experiência do 
trabalho voluntário, consciente do seu papel em 
contribuir para a comunidade em que está inseri-
do. As instituições interessadas em participar do 
programa se cadastram e recebem a participa-
ção do voluntário acadêmico. 

No dia 5 de dezembro, em comemoração ao 
Dia Internacional do Voluntariado, foram premia-
dos os voluntários com mais horas de trabalho 
nas Instituições cadastradas.
Acadêmicos envolvidos: 33 docentes
Instituições Participantes: 11 instituições

Bang Life: bombas de sementes 

O UniSALESIANO de Lins, em parceria com 
a Diretoria de Ensino - Região de Lins, conce-
deu aos vencedores do Prêmio ECODESAFIOS 
de 2016, bolsas de pré-iniciação científica sob 
orientação da Profª Elisete Peixoto de Lima, 
que desenvolveu com os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Estadual PEI 
Jardim Dom Bosco, de Guaiçara, um projeto 
ambiental, intitulado Bang Life – Bombas de 

sementes. 
Os bolsistas pesquisaram sobre as árvores 

nativas da flora fanerogâmica do Estado de São 
Paulo, na biblioteca do UniSALESIANO e em 
meios eletrônicos. As sementes foram cedidas 
pela Flora Tietê Associação de Recuperação Flo-
restal, de Penápolis e os testes de germinação 
realizados nos laboratórios do UniSALESIANO. 
As “bombas de sementes” foram confecciona-
das e liberadas em área de proteção ambiental 
(APP), localizada na fazenda escola do Centro 
Universitário.

EcodesafiosAçãoVoluntaria´
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Congressos

17º Congresso Nacional 
de Iniciação Científi ca

Dois trabalhos apresentados no evento, am-
bos do curso de Direito, tiveram destaque e fi -
caram entre os 20 melhores. No total, a mostra 
contou com 23 trabalhos.

Em 2017, além dos trabalhos de Comunica-
ção Oral e das Ofi cinas no IV Congresso do En-
sino, Pesquisa e Extensão da UCDB em Campo 
Grande, a Mostra de Produtos foi do curso de 
Bacharelado em Estética, que demonstrou os 
inúmeros tratamentos e equipamentos utilizados 
nas áreas de Estética Corporal, Facial e Capilar.

Foram apresentados 78 trabalhos de Comu-
nicação Oral; 4 Ofi cinas; 1 Tertúlia e 1 Mostra de 
Produtos.
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Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científi ca

O UniSALESIANO promoveu em outubro o 
6º Seminário de Iniciação Científi ca com a apre-
sentação de trabalhos apresentados oralmen-
te. Foram premiados pelo Comitê Externo os 
seguintes trabalhos: Toxicidade de Extratos de 
Plantas Utilizados na Farmácia Verde na Região 
Amazônica; O Processo de Inclusão do Aluno 
Surdo na Rede Municipal de Lins; e A Enferma-
gem e a Farmacoterapia de Alta Complexidade: 
Identifi cando Interações Medicamentosas Po-
tenciais em uma Unidade de Terapia Intensiva. 
Em números, o PIBIC de 2017 reuniu 96 traba-
lhos.

Pibic

“UNIVERSIDADE: Espaço de Per-
manente Interação com a Socieda-
de!”

O evento é realizado com o objetivo de agre-
gar valores na vida acadêmica, além de contri-
buir consistentemente para uma sociedade do 
saber, difundindo conhecimento e cultura. Em 
2017 foram inscritos um total de 1.444 trabalhos 
de 1.118 alunos. Do total, 145 foram apresenta-
dos e 42 minicursos.

6º Encontro científico e

Simposio de Educacao´ ~~

Público do Simpósio de  Educação

2.000
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“Do Diálogo ao Distanciamento”

Integrando as comemorações dos 75 anos 
da presença Salesiana no município de Lins, e 
45 anos do início no Ensino Superior, o UniSA-
LESIANO lançou a I Conferência de Ciência e 
Religião. 

O evento teve o objetivo de promover, ar-
ticular e dinamizar o diálogo entre Ciência e 
Religião nas diversas áreas de conhecimento 
presentes na Universidade, visando oferecer 
ao público acadêmico e à sociedade a reflexão 
sobre limites, possibilidades e disparidades 
entre fé e razão.

Público atingido: 1.500 pessoas

1ª ConferênciaCiencia e Religiao~^
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A 11ª edição da Jornada das Profi ssões foi 
realizada pelo curso de Psicologia com o obje-
tivo de apresentar conhecimentos abrangentes 
sobre as profi ssões, promover refl exão sobre 
angústias e confl itos na escolha de uma carrei-
ra e de abordar as curiosidades e desafi os de 
cada área de trabalho. O evento contou com a 
presença dos jovens de Lins, Alto Alegre, Pro-
missão, Cafelândia, Bacuriti, Simões, Guarantã, 
Pongaí, Uru, Reginópolis, Guaimbê e Sabino.

Jornada dasProfissoes~
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O show de prêmios 2017 do UniSALESIANO 
beneficiou duas instituições: o Asilo São Vicente 
de Paulo e a Casa Santa Madre Paulina. O Uni-
SALESIANO participa desse projeto desde 2006 
por acreditar no papel social que o ensino supe-
rior tem para com a sociedade, estimulando seus 
alunos, professores e funcionários a dedicarem 

O UniSALESIANO promoveu o Dia da Res-
ponsabilidade Social, um evento que aconteceu 
no calçadão da cidade de Lins. Criada em 2005 
pela ABMES, a campanha tem o propósito 
de estabelecer uma ponte entre o setor aca-
dêmico e a sociedade, por meio de ações 
voluntárias realizadas Instituições de Ensino 
Superior. 

Foi realizada a arrecadação de alimentos 
no calçadão de Lins e nos supermercados da 
cidade e região em prol de famílias carentes 
com triagem realizada pelo Setor Social do 
UniSALESIANO.  Participaram da arrecada-
ção os acadêmicos dos cursos de Administração 
e Ciências Contábeis e os colaboradores.

Atendimentos realizados: 1.000

Semana da

Responsabilidade social

Show dePremios^

seu tempo em prol do próxi-
mo necessitado, sendo que os 
mesmos que arrecadaram os 
brindes e prêmios.
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No dia 06 de dezembro aconteceu o encer-
ramento do ano no projeto “A integração do de-
ficiente físico na sociedade através do esporte”. 

No dia 23 de novembro, o Prof. Me. Antonio 
Henrique Semençato Júnior, realizou palestra 
sobre “Novembro Azul - Prevenção ao Câncer 
de Próstata” aos reeducandos do Sistema Pri-
sional da Penitenciária I, “Dr. Walter Faria Perei-
ra de Queiroz” na cidade de Pirajuí/SP.

Parabéns ao UniSALESIANO, que sempre 
incentiva e proporciona aos seus docentes a 
possibilidade de participarem de ações junto a 
comunidade.

atendimento a Deficientes

Orientações  aos Reeducandos

O projeto é realizado pelos alunos dos cursos de 
Fisioterapia e Educação Física
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Atendimentos da Clínica de 
Estética

Número de pessoas atendidas: 180
Número de atendimentos no ano: 700
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 36  

Atendimentos da Clínica de 
Educação Física 

Avaliações Físicas realizadas: 43
Clientes da Clínica: 150
Funcionários do UniSALESIANO: 12 
Atendimento a pessoas defi cientes: 4
Total de atendimentos mensal: 166

Clínicas, estágios eNucleo de Praticas Juridicas´ ´
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Núcleo de Práticas Jurídicas
 
Assistência Judiciária 

Foram realizados 72 atendimentos, gerando 16 
processos. Psicologia Hospitalar 

Atendimentos em Hospitais – Santa Casa de Mi-
sericórdia de Lins
Atendimentos: 188
Professores envolvidos: 01 
Acadêmicos envolvidos: 10 

Clínica de Pedagogia

Foram 3.024 horas de atendimento em 2017.
Crianças atendidas: 56  
Total de Encontros: 36 de 1h30min cada
Total de Atendimentos: 2.100

 

Atendimentos De Psicologia 

Clínica Escola
Atendimento clínico a pacientes infantis, adoles-
centes e adultos.
Psicoterapia individual- Comportamental e cog-
nitiva
Psicodiagnóstico interventivo
Triagem Compreensiva para crianças, adultos e 
adolescentes
Atendimentos clínicos em triagem compreensiva 
(abordagem fenomenológica-existencial)
Atendimentos clínicos em psicoterapia de adulto 
e adolescente (fenomenológica-existencial)
Atendimentos clínicos em psicodiagnóstico inter-
ventivo (abordagem fenomenológica-existencial) 
Atendimentos clínicos em psicoterapia de adulto 
e adolescente (abordagem análise psicodramá-
tica)
Psicoterapia Individual – Análise Psicodramática
Atendimentos Clínicos: 1.370
Público Atingido: 414
Professores envolvidos: 03
Acadêmicos envolvidos: 109

Psicologia Organizacional

Empresas e Instituições Atendidas:
Banco do Brasil S/A – Guarantã
Centro de Referência Especializado de Assis-

tência Social – CREAS - Promissão
Colorado Max Esquadrias e Temperados Ltda. – 

Lins 
JBS S/A – Higiene e Limpeza
Kelco Industrial Produtos Animais Ltda. - Guaiçara
Laboratório Morales de Análises Clínicas – Lins
NPO – Núcleo de Psicologia Organizacional – Ser-
viço de Psicologia do UniSALESIANO Lins.
Prefeitura Municipal de Promissão – Área de Recur-
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Orientação 
Profi ssional – OP 

Instituições Atendidas:
Centro de Referência Especializado de Assis-
tência Social – CREAS – Lins
ETEC – Escola Técnica de Lins 
EMEB – Prof. Antonio Rubi Gimenes – Cafelân-
dia 
Escola Infantil Lápis de Cor – Promissão 
UniSALESIANO de Lins – alunos de Psicologia
E.E. Dona Genoveva Junqueira – Lins 
Atendimentos: 82
Pessoas Atendidas: 159
Professores envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 10 

Psicologia Escolar

Escolas e Instituições Atendidas: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais – APAE Lins
CEMEI Padre João Schauur – Pirajuí 
Centro de Educação Paulo Freire – Lins 
Centro Municipal de Educação Integrada Alto 
das Brisas – Penápolis 
Centro de Reabilitação e Assistência Social 
– Lins 
E.E Comendador Antônio Figueredo Navas – 
Promissão 
E.E Décia Lourdes Machado dos Santos – 
Lins 
E.E Dom Walter Bini – Lins 
E.E Fernando Costa – Lins 
E.E Jorge Americano – Lins 
E.E Maria Eunice Martins – Avanhandava 
E.E Profª Julia Ferreira Leite – Guarantã 

sos Humanos
Proseg Serviços Ltda. – Empresa de Segurança – 
Lins 
Renuka do Brasil S/A - Promissão
Santa Casa de Misericórdia de Lins
UniSALESIANO de Lins – Setor de Re-
cursos Humanos
Atendimentos: 350
Pessoas Atendidas: 1.651
Professores envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 36

E.E Profª Minervina Santana – Lins 
E.E Professora Elzira Garbino Pagani - Pon-
gaí
E.E Profº João Candido Fernandes Filho – 
Sabino 
E.E Seth de Almeida – Presidente Alves
E.E Valdomiro Silveira - Cafelândia
E.E. 21 de Abril – Lins 
E.E. Dr. Alfredo Pujol – Pirajuí
E.E. Miécio Cavalheiro Bonilha - Lins
E.E. Octacílio Santana - Lins  
E.E. Walter Cardoso Galati – Lins 
E.E.P.G. Orlando Donda – Promissão 
EMEI Arnaldo de Andrade – Promissão 
EMEI Egilda Sciamareli Prado – Lins 
EMEI Professora Alda Terezinha – Lins 
Escola de Educação Infantil Jardim das Le-
tras – Lins 
Escola de Ensino Infantil Planeta Criança – 
Lins   
Escola Infantil Lápis de Cor – Promissão 
Escola Infantil Sonho Meu – Lins 
ETEC Professora Helcy Moreira Martins 
Aguiar – Cafelândia 
Santa Casa de Misericórdia de Lins
Atendimentos: 993
Pessoas Atendidas: 7.500
Professores envolvidos: 02 
Acadêmicos envolvidos: 80 
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Psicologia – Núcleo Básico 

Atividades de Interação em 
Instituições Sociais

Instituições Atendidas:
APAE de Lins
Asilo Santa Madre Paulina – Promissão 
Asilo São Vicente de Paula de Cafelândia/SP
Associação Benefi cente Santa Madre Paulina 
– Lins 
Berçário Creche São Francisco de Assis – 
Lins 
CAPS AD – Lins
CEMEI Primeiros Passos – Pirajuí 
Centro de estudos do Menor e Integração na 
Comunidade de Lins - CEMIC
Centro de Formação do Mirim de Lins
Centro Municipal de Educação Integrada Alto 
das Brisas – Penápolis 
Conferência de Santa Isabel da Sociedade de 
São Vicente de Paula – Cafelândia/SP
CRAS – Antonio Nunes Fernandes – Lins 
CRAS – Guarantã
CRAS – Irmã Beatriz de Barros Leite – Lins
CREBIM – Centro de Referência Eduardo Bi-
calho Magalhães – Lins
Creche Dom Bosco de Lins 
Delegacia da Defesa da Mulher – Lins 
E.E. Aurélia Morais de Barros – Promissão 
E.E. Fernando Costa – Lins 
E.E. Profª Jandira de Morais Nuno – Cafelân-
dia 
EMEF Profª Regina Olinda Martins Ferro – 
Reginópolis 
EMEI Cantinho do Céu – Promissão
EMEI Dr. Arnaldo de Andrade – Promissão
EMEI Egilda Schiamarelli Prado – Lins
EMEIF Padre Cornelis Adrianus Van Gils - 
Getulina
Instituto de Nefrologia – Bauru
Lar Rosália – Cafelândia
Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente 
de Getulina 
Santa Casa de Misericórdia de Lins 
Serviço de Acolhimento Casa Lar – Lins 
Atendimentos: 479
Pessoas Atendidas: 6.000
Professores envolvidos: 02
Acadêmicos envolvidos: 56
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“Deus colocou-nos 
no mundo 

para os outros”
                           Dom Bosco

“Deus colocou-nos 
no mundo 

para os outros”
                           Dom Bosco
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Excelência reconhecida pelo MEC
O alinhamento da excelência acadêmica 

com a prática social fez com que o UniSALE-
SIANO fosse reconhecido pelo MEC (Ministé-
rio da Educação) com as melhores pontuações 
no ranking das instituições de ensino superior 
do país, no ano de 2017.

Com o conceito 4 do IGC (Índice Geral de 
Cursos), de 1 a 5, o UniSALESIANO é consid-
erado o melhor Centro Universitário do Estado 
de São Paulo, no quesito Graduação, e está 
entre as 400 instituições brasileiras melhores 
avaliadas, conforme divulgação do Inep (Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira), do MEC.

O Pró-Reitor Acadêmico do UniSALE-
SIANO, Profº. André Ornellas, comemora os 

resultados e lembra ainda que os cursos de 
Medicina Veterinária e Farmácia se desponta-
ram no ano passado, como sendo o segundo 
e sétimo melhores colocados no país, respec-
tivamente. “Isso mostra que o UniSALESIANO 
segue na linha da inspiração de Dom Bosco, 
de formar bons cristãos, honestos cidadãos e 
profi ssionais competentes. Nossa essência é 
essa, unir a qualidade do ensino com o social, 
com projetos que tenham começo, meio e fi m”, 
analisou.

Ainda segundo o pró-reitor, o acadêmico é 
o protagonista da instituição; é ele que estuda, 
trabalha o dia todo – na maioria das vezes – 
e ainda possui tempo e vontade para realizar 
ações voltadas à comunidade em que vive. 
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