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Pe. Luigi Favero
Reitor

ReitorPalavra do

Este Relatório Social de 2018 constitui um do-

cumento para expressar toda a riqueza e impor-

tância 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 de-

les na vida das pessoas e das comunidades. Mas 

retrata, em maneira sintética, o nosso esforço 

de vivermos projetos para fora de nós mesmos 

e de nossos 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 universitária e salesiana 

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 

profissionais bem qualificados. 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 

confiam em 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 desafios que nos impõe a 

nossa Missão Institucional.
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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-

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.

Missão

Visão

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.
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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 fiéis e atender ao 
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 

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 Profissio-
nais, de Obras para jovens e de outros Centros 
Educacionais de formação cívica e religiosa.

Mantenedora Missão Educacional

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
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 fim 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.
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Concessão de Bolsas de Estudo

4.212

Bolsas Sociais filantrópicas (100%) -  75 beneficiados
Bolsas Sociais filantrópicas (50%) - 718 beneficiados
Desconto Social (10 a 20%) - 176 beneficiados
Descontos Comerciais (10% a 50%) - 118 beneficiados
FIES - Financiamento Estudantil - 821 beneficiados
Convênio com Empresas (20%) - 1.164 beneficiados
Bolsas Prouni (100%) - 620 beneficiados
Bolsas Prouni (50%) - 149 beneficiados
Bolsa ex-aluno (30%) - 137 beneficiados
Bolsa Convenção (100%) - 112 beneficiados
Bolsa Iniciação Científica (50%) - 55 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (100%) - 11 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (50%) - 56 beneficiados

Bolsas deEstudo
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Araçatuba
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Lins
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Fundação Mirim

Assim como o curso de Administração, Ciên-
cias Contábeis promove, anualmente, durante 
dois semestres, os cursos de Auxiliar Contábil, 
Administrativo e Auxiliar de Sistema Financeiro 
aos menores aprendizes da Fundação Mirim de 
Araçatuba. O intuito é de dar conhecimentos bá-
sicos para que eles possam alcançar uma vaga 
no mercado de trabalho.
Professores envolvidos: 2
Participantes: 350
Local de atendimento: Fundação Mirim de 
Araçatuba

CiênciasContábeis

UniSALESIANOAraçatuba

Fundação Mirim

Este projeto de extensão, existente há mais 
de 20 anos nesta instituição, tem caráter comu-
nitário e é oferecido anualmente, com duração 
de dois semestres. Tem por objetivo ministrar 
cursos de Auxiliar Administrativo aos menores 
aprendizes a fim de que possam ter acesso aos 
conhecimentos básicos e, desta forma, serem 
introduzidos ou capacitá-los às novas exigên-
cias do mercado de trabalho.
Professores envolvidos: 1
Participantes: 400
Local de atendimento: Fundação Mirim de 
Araçatuba

Administração
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Assistência 
Judiciária Gratuita

O curso de Direito do UniSALESIANO realiza 
atendimentos no Escritório de Assistência Judici-
ária localizado na UNA (Universidade Aberta da 
Melhor Idade), proporcionando aos acadêmicos 
do curso a possibilidade de Estágio Curricular na 
Advocacia, e oferecer a população carente, uma 
assistência judiciária gratuita. As áreas de atua-
ção são: Cível em geral com maior incidência do 
Direito de Família, com as ações mais comuns 

de Divórcio, Reconhecimento de Paternidade, 
Pensão Alimentícia, Alteração de guarda, en-
tre outras.
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 40
Atendimentos: 220

Local de atendimento: UNA (Universidade 
Aberta da Melhor Idade)

Campanha de Vacinação contra 
Sarampo e Poliomelite

Acadêmicos de Biomedicina participaram 
do “Dia D” da Campanha de Vacinação contra 
Sarampo e a Poliomielite nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) dos bairros Jardim Planal-
to, Pedro Perri e Centro, de Araçatuba. O gru-
po informou e sensibilizou a população sobre 
a importância da vacinação, visitando as casas 
dos bairros, acompanhados pelos professores e 
agentes comunitários de saúde.
Professores envolvidos: 9
Local de atendimento: UBSs dos bairros Jar-
dim Planalto, Pedro Perri e Centro

Biomedicina

Direito
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10ª Caminhada Coopbanc
Água: Fonte da Vida

Este evento acontece anualmente e é promo-
vido pela Coopbanc (Cooperativa de Consumo 
dos Bancários de Araçatuba), com o tema do 
ano “Água: Fonte da Vida”. Durante a competi-
ção os acadêmicos do curso de Educação Física 
e da saúde prestam atendimentos gratuitos aos 
participantes e a população. Além disso, colabo-
ram com a organização, animação e funcionali-
dade do evento.
Professores envolvidos: 5
Acadêmicos envolvidos: 30
Participantes: Mais de mil participantes

EDUCAÇÃOFísica
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
Participantes: 60 crianças e adolescentes be-
neficiados.
Acadêmicos envolvidos: 20
Local de atendimento: Oratório Dom Bosco, 
bairro Água Branca
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Enfermagem

Campanha de Vacinação

A Campanha de Vacinação contra a In-
fluenza contou com o apoio dos acadêmi-
cos do 7º termo do curso de Enfermagem em 
três unidades do Supermercado Rondon, em 
Araçatuba. Supervisionados pelas docentes 
Edilaine Padoves e Tatiani Palhota, participa-
ram da atividade, inclusive, vacinando as pes-
soas que pertencem aos grupos prioritários.  
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 52 
Participantes: mais de mil pessoas
Local de atendimento: unidades do Supermer-
cado Rondon

Capacitação de primeiros 
socorros em casos de 
engasgamento

O UniSALESIANO e a Prefeitura de Ara-
çatuba, por meio da Secretária da Educa-
ção, firmaram convênio para capacitar 1,8 
mil professores da rede pública e privada 
de Araçatuba e região, sobre primeiros so-
corros, especificamente a Ovace (Obstrução 
de Vias Aéreas por Corpo Estranho). A capa-
citação é de responsabilidade das professores 
do curso de Enfermagem da Instituição, Andreza 
Bernardi e Giselle Sailer, orientadas pela coorde-
nadora do curso, Profª. Cláudia Cyrillo Pereira.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 1,8 mil docentes da rede pública 
e privada de Araçatuba e região
Local de atendimento: Araçatuba



14     Relatório Social

Exoesqueleto para 
membros inferiores

Alunos do do curso de Engenharia Mecânica 
e Mecatrônica do UniSALESIANO desenvolve-
ram um protótipo inovador e exclusivo que irá 
auxiliar no processo de reabilitação de pesso-
as com deficiência incapacitante dos membros 
inferiores. Denominado “Exoesqueleto”, o equi-
pamento possuí vários diferenciais como: baixo 
custo, boa funcionalidade, eficiência e durabili-
dade. Ele foi construído parcialmente no Labora-
tório de Robótica Assistiva da instituição. O pro-
tótipo foi desenvolvido com materiais acessíveis 
como alumínio e plástico ABS. Apresenta o que 
chamam de “6 graus de liberdade”, ou seja, seis 
possibilidades de movimentação espacial, onde 
quatro delas são atuantes (joelho e quadril) com 
motores que produzem os movimentos.
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 6
Local: UniSALESIANO

Oficinas de Robótica Educacional

Desde 2014, estagiários do curso de Enge-
nharia Mecatrônica realizam aulas e oficinas de 
Robótica Educacional em escolas municipais, 
buscando desenvolver nos alunos o interesse 
pelas Ciências, aplicando conhecimentos te-
óricos básicos de matemática, ciências, física 
e eletrônica, procurando também desenvolver 
conceitos de trabalho em equipe, protagonis-
mo, liderança, convivência social e cidadania.  
Professores envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: 10 acadêmicos
Participantes: 680 
Local de atendimento: Escolas municipais: 
CEMFICA SOLAR, CEMFICA TV, Mário de 
Moura, Floriano Camargo, Joaquim Dibo, Maria 
Adelaide.

ENGENHARIAMecatrônicaENGENHARIAMecânica
e Mecatrônica
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Educação Continuada

Os cursos de Engenharias e Arquietura do 
UniSALESIANO participam da Semana Munici-
pal de Ciência e Tecnologia, expondo diversos 
trabalhos desenvolvidos por professores e alu-
nos da Instituição. 
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 5
Participantes: cerca de 2.300 alunos de esco-
las municipais, estaduais, professores, coorde-
nadores, pais e comunidade em geral
Local de atendimento: Clube dos Bancários

Engenharias

Farmacia´
Dia Nacional do Uso Racional de 

Medicamentos

No Dia Nacional do Uso Racional de Medica-
mentos – 05 de maio, acadêmicos do Curso de 
Farmácia do UniSALESIANO realizaram ativida-
des de educação em saúde no Supermercado 
Rondon, em Araçatuba. Orientaram sobre uso 
racional de medicamentos, aferiram a pressão 
arterial  e realizaram teste de glicemia capilar. 
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 6 
Participantes: 235 pessoas
Local de atendimento: Supermercado Rondon



16     Relatório Social

Equoterapia

Alunos do Estágio Supervisionado I de Fi-
sioterapia realizam atendimentos de Equo-
terapia e Fisioterapia no Centro HSC, duas 
vezes por semana. Na equoterapia são 
atendidos pacientes encaminhados pela Clí-
nica de Fisioterapia e pelos órgãos de aten-
dimento à saúde de Araçatuba e região.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: Alunos do Está-
gio Supervisionado
Participantes: 420 pacientes
Local de atendimento: Centro HSC

Saúde e Fisioterapia no asilo

Durante o ano de 2018, os alunos do 
Estágio Supervisionado I de Fisioterapia, 
realizaram atendimentos no Lar da Ve-
lhice e Assistência Social de Araçatuba, 
atendendo pacientes internos da cidade  
e região.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: Alunos do 

Estágio Supervisionado
Participantes: 1.340 pacientes

Local de atendimento: Lar da Velhice e 
Assistência Social

Fisioterapia
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Medicina

IESC - Interação Ensino e 
Saúde na Comunidade

Os alunos da primeira turma do curso de Me-
dicina do UniSALESIANO já estão tendo contato 
com pacientes atendidos no SUS (Sistema Único 
de Saúde). Os acadêmicos se dividem em gru-
pos, e além das aulas práticas nas UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), eles acompanham 
também o atendimento dos ACSs (Agentes Co-
munitários de Saúde) nas casas dos moradores.
Professores envolvidos: 6
Acadêmicos envolvidos: 65
Local de atendimento: UBS Paulo Perri, São 
José, Maria Tereza, Dona Amélia, Turrini, TV, 
Iporã, Atlântico, Morada dos Nobres, São Vicen-
te, Umuarama.

Dezembro Laranja

Pela primeira vez em Araçatuba foi realiza-
da a campanha “Dezembro Laranja”, um mês 
dedicado à conscientização do câncer de pele 
e a exposição solar, com o objetivo de estimu-
lar a população na prevenção e diagnóstico da 
doença.O UniSALESIANO apoiou a campanha 
e esteve presente no evento que aconteceu no 
dia 1º de dezembro, no Núcleo de Gestão As-
sistencial 2 (NGA). No local, os alunos e pro-
fessores do curso de Medicina, juntamente com 
médicos dermatologistas de Araçatuba e Birigui, 
realizarão exames rápidos e direcionados, a fim 
de procurar por lesões de pele que sejam sus-
peitas de câncer.

Os casos suspeitos foram encaminhados 
para tratamento no AME (Ambulatório Médico 
de Especialidades).
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 27
Atendimento: 260 pacientes
Local de atendimento:Núcleo de Gestão As-
sistencial 2 (NGA)



18     Relatório Social

Projeto Amigos Patas

Uma tarde animada, divertida e com mui-
ta informação. Foi assim o evento promovido 
pelo curso de Medicina Veterinária do UniSA-
LESIANO para crianças da Casa Municipal de 
Abrigo de Birigui. A programação contou com 
orientações técnicas, como vacinas, vermífu-
gos, alimentação e saúde bucal dos animais, e 
a apresentação do projeto “Amigos de Patas”, 
que consiste em uma peça teatral voltada às 
crianças e que trata da posse responsável.
Professores envolvidos: 5
Acadêmicos envolvidos: 24
Local de atendimento:Casa Municipal de 
Abrigo de Birigui

MEDICINAVeterinária

“CastraPETS”

O curso de Medicina Veterinária iniciou em 
abril de 2018, o projeto intitulado “CastraPETS”, 
que teve como objetivo realizar uma ação con-
tínua de castração em animais sem fins lucrati-
vos. A atividade foi realizada de forma contínua, 
quinzenalmente e aos sábados de manhã, no 
Hospital Veterinário. O procedimento foi realiza-
do pelos alunos do 7º e 9º termos de Medicina 
Veterinária, sob supervisão dos professores do 
curso.
Professores envolvidos: 4 docentes
Atendimentos:12
Local de atendimento: Hospital Veterinário do 
UniSALESIANO
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Associação do 
Diabetes Juvenil

No Projeto Associação do Diabetes 
Juvenil (ADJ) – Educação Nutricional para 
crianças diabéticas, foram criados três pai-
néis informativos. Um explica as funções 
das gorduras no organismo. O segundo, sobre o 
HDL conhecido como bom colesterol e LDL co-
nhecido como colesterol ruim. E o terceiro cartaz 
explica que o hábito alimentar inadequado, rico 
em alimentos com gorduras ruins, pode levar à 
obesidade e atingir diversos órgãos do corpo de-
sencadeando patologias como gordura no fíga-
do, doenças cardiovasculares, gordura no cére-
bro e aterosclerose. 
Docentes envolvidos: 3 
Participantes: 15

Nutrição

Perfil Familiar

No ano de 2018 os cursos de Psico-
logia e Serviço Social realizaram o le-

vantamento do perfil das famílias aten-
didas pelo Oratório Dom Bosco. O 
objetivo foi de conhecer a realidade 
e necessidade destas famílias para 
ampliar as possibilidades de atendi-
mento.

Professores envolvidos: 3
Alunos envolvidos: 4

Participantes: 141 pessoas
Local de atendimento: Oratório Dom Bosco

Psicologia
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Quermesse

A 11ª edição da Quermesse do UniSALE-
SIANO, junto com a Procissão de Nossa Se-
nhora Auxiliadora, reuniu mais de 20 mil pes-
soas 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 direcio-
nados para a manutenção do trabalho que é re-
alizado 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

GINÁSTICA RÍTMICA

ginástica terapêutica

yoga

ARTESANATO

espanhol
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O Jovem Aprendiz (obrigatoriedade do go-
verno), é uma parceria com o UniSALESIANO 
que qualifica profissionais para o trabalho juve-
nil, tendo como campo de ação para a seletiva 
os jovens do Oratório.

Os candidatos são selecionados pelo curso 
de Psicologia por meio de uma entrevista. No 
total foram 21 jovens inscritos, sendo 7 os sele-
cionados para atuarem no UniSALESIANO, na 
recepção e atendimento ao público.

jovemAprendiz
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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 Oratório Dom Bosco

bijuteria

pinturabiscuit
baléviolão

teclado
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A manhã do dia 15 de outubro foi marcada por 
sorrisos, alegrias e brincadeiras no bairro Água 
Branca 3. Para comemorar o Dia das Crianças 
e de Nossa Senhora Aparecida, o UniSALE-
SIANO realizou uma festa para as crianças e 
adolescentes atendidos no Oratório Dom Bos-
co e também seus amigos e familiares.

A rua Osvaldo Barioni foi tomada por brinque-
dos infláveis, pula-pula, piscina de bolinha, carri-
nhos de pipoca e algodão-doce. Em torno de mil 
pessoas, moradoras dos bairros Água Branca 
1, 2 e 3, se divertiram no local.

O evento contou com a presença do Rei-
tor do UniSALESIANO, Pe. Luigi Fave-
ro, que deu a benção aos participantes, 
acompanhado do Pró-reitor de Pasto-
ral, Pe. Waldomiro Bronakowski, Pe. 
Isair Cecoti, e André Ornellas.

Os voluntários do Oratório, alunos da 
Instituição e os coordenadores dos cur-
sos fizeram a entrega de cachorro-quente, 
refrigerante, e pintaram os rostos das crian-
ças.

Ornellas lembrou de uma parceria muito im-
portante e que foi um sucesso no evento. “Qua-
tro cabeleireiros da Barbearia Martins, de forma 
voluntária, cortaram o cabelo de mais de 50 jo-
vens”, disse. Ao final, os participantes ganharam 
bolas e sacolinhas-surpresa.
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No Natal de 2018, o UniSALESIANO promo-
veu um almoço para mais de 300 pessoas atendi-
das no Oratório Dom Bosco. A confraternização 
foi realizada no sábado, dia 15 de dezembro, com 
a participação das crianças e adolescentes ins-
critos no projeto, além de familiares e amigos.O 
evento foi realizado na sede do projeto, localizado 
no bairro Água Branca 3.

A abertura deu início a festividade com a coor-
denação do Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Waldo-
miro Bronakowski. 

O ápice da comemoração se deu com a che-
gada do Papai Noel de forma inusitada. No lugar 
das famosas renas, o carrinho SR3 com o piloto 
da equipe Sale Racing anunciou a chegada do 
“trenó” elétrico do “velho Noel”– ambos desenvol-
vidos pelos alunos do curso de Engenharia do 
UniSALESIANO. 

Após o almoço, cada jovem que fez seu 
pedido ao Papai Noel ganhou o presente 
desejado - apadrinhado pelos professo-
res 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 ganharam sacolinhas de guloseimas.

Todos os anos o Oratório promove duas gran-
des festas: Dia das Crianças e Nossa Senhora 
Aparecida e a de Natal. E que só é possível fazer 
isso graças ao apoio da comunidade, professo-
res, coordenadores de cursos, alunos e Reitoria. 
Cada ano, 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 
respeito entre cada um.
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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)

Projetos deExtensão
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Nutrição

A clínica de Nutrição do UniSALESIANO 
é um dos ambientes de estágio supervi-
sionado 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 rigorosa 
avaliação antropométrica, de hábitos ali-
mentares e, se necessário, bioquímica, para 
chegar na orientação nutricional adequada à 
cada pessoa.

As atividades contam com dois professores, 
um funcionário, um estagiário, 30 acadêmicos e 
são realizadas na sala de antropometria, 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 específica 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 
farmacêutica responsável técnica e supervisiona 
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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Os Jogos Universitários do UniSALESIA-
NO acontecem todos os anos e envolvem toda 
a comunidade acadêmica promovendo a arre-
cadação de alimentos com todos os alunos par-
ticipantes dos jogos. As doações são feitas de 
acordo com um levantamento de possíveis ins-
tituições necessitadas: APAE, Oratório Dom 
Bosco, Lar da Velhice, entre outros.

Os Jogos Universitários UniSALESIANO 
são promovidos, organizados e dirigidos pela 
Reitoria, Pró-reitoria, Coordenação, profes-
sores e alunos (5º termo) do curso de Edu-
cação Física, com o objetivo de realizar uma 
integração social dos acadêmicos da instituição 
por meio das atividades esportivas e promover 
uma ação de solidariedade dentro do universo 
acadêmico.

JogosUniversitários
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Outubro Rosa

A Prefeitura de Araça-
tuba, através da Secre-
taria Municipal de Saú-
de e com apoio da Liga 
Acadêmica de Oncologia do 
UniSALESIANO de Araçatuba, trouxeram ao 
município, a carreta do Hospital do Câncer de 
Barretos. Como parte da campanha do outubro 
Rosa os atendimentos se estenderam por 5 dias 
consecutivos em locais públicos, de segunda a 
sexta-feira. Os alunos do curso de Enfermagem 
realizaram o cadastro da população encaminha-
da para a mamografia na Carreta do Hospital 
do Câncer de Barretos durante todo o período 
da campanha.

Um só Riso

O grupo realiza anu-
almente visitas e orien-
tações sobre saúde e hi-
giene em vários eventos 
e instituições, como San-
ta Casa, Asilos, Projetos 
Infanto-juvenil e associa-
ções para população carente. São promovi-
das atividades lúdicas através da solidariedade 
por meio da terapia do riso.

A equipe envolve alunos do 1º ao 4º ano do 
curso de Enfermagem, e atende anualmente 
aproximadamente 1.500 pessoas. Foi baseado 
no famoso “Doutores da Alegria”, que já exis-
te no Brasil há mais de uma década; o grupo 
por onde passa transmite solidariedade e aco-
lhe os necessitados com muito amor e alegria.

GRUPOSaúde da Um só risoMulher
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Voluntariado Missionário 

O Voluntariado Missionário é um projeto 
realizado pela Pastoral Universitária do Uni-
SALESIANO, que tem como Reitor o Pe. Luigi 
Favero, e que segue proposta das IUS (Institui-
ções Universitárias Salesianas).

Entre os dias 1 e 8 de julho de 2018, um gru-
po formado por 22 acadêmicos de Araçatuba e 
Lins esteve no Mato Grosso para vivenciar e ob-
servar o cotidiano dos índios xavantes e bororós.

A viagem foi conduzida pelo Pró-Reitor de 
Pastoral Universitária, Pe. Waldomiro Bro-
nakowski, junto com as coordenadoras dos 
cursos de Educação Física, Juliana Mitidiero, 
e Psicologia, Mirella Martins Justi, ambas do 
UniSALESIANO de Araçatuba.

Durante a expedição, o grupo entregou ali-
mentos e roupas arrecadados durante a cam-
panha do UniSALESIANO. Também orientou os 
indígenas sobre hábitos de higiene e coletou san-
gue dos cães que vivem nas aldeias para detectar 
se possuem doenças como a leishmaniose.

Toda essa vivência de 2018 foi registrada 
pelo acadêmico do 8º termo do curso de Psicolo-
gia, Bruno Sérgio Silva Abbade, intitulada como 
“Diário do Voluntariado Missionário”. 

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

PastoralUniversitária
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O UniSALESIANO lançou no dia 13 de se-
tembro, a Jornada da Juventude – “Jovens: 
Vida e Esperanças”. O evento reuniu mais de 
500 pessoas, dentre elas, membros da reito-
ria, autoridades, alunos, professores, coor-
denadores e o Bispo Diocesano de Araça-
tuba, Dom Sérgio Krzwy, no auditório Papa 
Francisco.

O lançamento da Jornada da Juventude teve 
a participação especial do Bispo Dom Sérgio, 
que abençoou o evento e suas ações, com a 
Oração do Peregrino. “O jovem é como aquele 
que peregrina, que caminha e vai fazendo a 
estrada na medida em que realiza seus pas-
sos”, frisou.

Público atingido: 1.800 pessoas

-
Jornada daJuventude Araçatuba~
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No dia 14 de setembro, no anfiteatro do 
UniSALESIANO de Lins, realizou-se a mes-
ma iniciativa do dia anterior em Araçatuba, 
celebrando a Jornada da Juventude com o 
tema “Jovens: Vida e Esperanças”. 

Com aproximadamente 600 pessoas, en-
tre alunos, professores e convidados.

Jornada daJuventude Lins
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Campanha de Conscienti-
zação - Outubro Rosa 

No dia  11 de Outubro, os alunos 
do curso de Biomedicina de Lins re-
alizaram uma campanha em prol do 
OUTUBRO ROSA na Empresa Brazil 
Safety Brands (BSB). A ação objetivou 
compartilhar informações sobre os cân-
ceres de mama e de colo do útero, 
promovendo a conscientização 
sobre as doenças e proporcio-
nando maior acesso aos serviços 
de diagnóstico, além de contribuir 
para a redução da mortalidade. 
Participantes:Aproximadamente 
100 funcionárias foram orientadas.

Outubro Rosa e 
Novembro Azul

Alunos do curso de Fisiotera-
pia de Lins promoveram uma Cam-
panha em prol ao Outubro Rosa 
e Novembro Azul, objetivando 

através desta, disseminar a in-
formação, sobre a importância 
desta prevenção.

O Prof. Me. Antonio Hen-
rique Semençato Júnior e o Acadêmico do 
Curso de Fisioterapia Gabriel Volpato San-
tos, realizaram palestras sobre Hipertensão 
Arterial Sistêmica e Tabagismo na Jornada 

de Cidadania e Empregabilidade promovida 
aos Reeducandos do Sistema Prisional da 

Penitenciária I, “Dr. Walter Faria Pereira de Quei-
roz” na cidade de Pirajuí/SP.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 74
Participantes: 633

Biomedicina Fisioterapia
UniSALESIANOLins
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Mãos à obra

Recuperação da fachada da EMEI Maria 
Aparecida Zani Bertin, localizada na cidade de 
Lins-SP. O projeto contou com a colaboração 
das acadêmicas, coordenadora, profes-
sores, alunos e pais de alunos da ins-
tituição, que além de realizarem a 
mão de obra, também promove-
ram uma ação para arrecadação 
dos materiais solicitados.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31
Local: EMEI Maria Aparecida Zabi 
Bertin

Horta vertical

Realização de uma horta vertical sustentá-
vel utilizando pallets, garrafas pets, como su-
porte para as mudas e a reutilização 
de pneus parados, na E.E. PROF. 
HUGO GABETTI, Santa Maria do 
Gurupá.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31

Leite para o Asilo

Arrecadação de leite em prol do Asilo São Vi-
cente de Paulo em Lins.  Uma organização sem 
fins lucrativos, que tem a finalidade de acolher e 
amparar idosos necessitados em regime de in-
ternato.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31

CiênciasContábeis
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EducaçãoFísica
Conscientização no trânsito

Ação Mais Verão

No período de 24 a 26 de janeiro de 2018, o 
curso de Educação Física participou do evento 
“Ação Mais Verão”, promovida pela Rádio Clu-
be FM em beneficio da comunidade na Pista de 
Cooper da cidade. Houve muita música, orienta-
ções e informações dos benefícios das ativida-
des físicas para uma boa saúde. Além das orien-
tações foram feitas avaliação de flexibilidade e 
o calculo do índice de massa corporal (IMC). Os 

resultados eram anotados 
e entregues as pessoas 

que estiveram presen-
te. Foram mais de 
200 pessoas atendi-
das e orientadas.

CiênciasContabeis´

C o n s c i e n t i z a -
ção do transito aos 
alunos da E.E. Dr. 
Miguel Couto na ci-
dade de Promissão, 
por meio de brinca-
deiras que reprodu-
zem as experiências 
vividas pelas crian-
ças no trânsito coti-
diano. O projeto bus-

ca ensiná-los a identificar as formas, cores e os 
significados das placas de trânsito e do semáfo-
ro e saber a hora e momento certo de atravessar 
as ruas e as responsabilidade de atuação como 
pedestres  e  orientações e identificação dos di-
versos meios de locomoção/transporte. 
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31
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Dia Mundial da Saúde

Em comemoração ao Dia Mundial da 
Saúde, alunos do curso de Enfermagem 
do UniSALESIANO, acompanhados da 
professora Patrícia Maria Crivelaro, desenvol-
veram no supermercado Hipercenter Amigão de 
Lins, evento com ações de promoção da saúde 
e prevenção de doenças.

 Na ocasião foram realizados diversos atendi-
mentos gratuitos: testes de glicosimetria capilar 
para detecção de diabetes, aferição de pressão 
arterial, informações sobre a importância dos 
alimentos na prevenção de doenças, bem como 
orientações voltadas às crianças sobre escova-
ção e higiene bucal.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 28
Local: Supermercado 
Hipercenter Amigão Lins

Alimentação Saudável 

Direcionada para os integrantes do 37º Ba-
talhão de Infantaria Leve de Lins - BIL. Compa-
receram à palestra coronéis, tenentes e os sol-
dados que estão prestando o exército. Após a 
palestra foi realizado um almoço aos participan-
tes. A alimentação é produzida pelos soldados 
que, além da cozinha, possuem padaria e açou-
gue. Os soldados são treinados e trabalham em 
todos os setores de uma cozinha, desde plane-
jar compras, cozinhar, limpeza em geral e servi-
ço de salão como garçom.
Docentes envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: 2
Participantes: 60 
Local: Batalhão de 
Infantaria de Lins

Enfermagem

Nutrição
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Psicologia

Pedagogia
Recursos Pedagógicos Adaptados 

para Alunos com Deficiência

Com o objetivo de capacitar os alunos do cur-
so de Pedagogia sobre a necessidade e impor-
tância do uso de recurso pedagógico adaptado 
em sala de aula, como ferramenta facilitadora 
para o processo de inclusão e alfabetização de 
alunos com deficiência, foram confeccionados 
pelos alunos materiais como recursos e ativida-
des pedagógicas adaptadas para o ensino da 
leitura, escrita e matemática.

Esses materiais foram doados às escolas 
municipais de Lins.
Docentes envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: 34
Local: UniSALESIANO

Oficina de 
Parentalidade 

A Oficina de Pais e 
Filhos é um programa 

educacional interdis-
ciplinar desenvolvi-

do pelo Conselho 
Nacional de Jus-
tiça (CNJ) para 
ajudar pais e fi-
lhos superarem 

a difícil fase de reorganização familiar de-
corrente da dissolução do relacionamento 

conjugal. Na cidade de Lins/SP, as oficinas 
vêm ocorrendo mensalmente nas dependên-

cias do UniSALESIANO e realizadas em par-
ceria com o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 
As atividades realizadas buscam 

instrumentalizar as famílias que en-
frentam conflitos jurídicos relaciona-
dos ao divórcio ou à dissolução da 
união estável, nos quais vários ajus-
tes e mudanças pessoais ocorrem. 

Busca-se debater sobre os efeitos ne-
gativos dos conflitos aos filhos, quando 

estes são mal resolvidos, e o que se pode 
fazer para estabelecer uma boa parceria pa-

rental para que as crianças e adolescentes vi-
vam em um ambiente tranquilo e se tornem pes-
soas emocionalmente saudáveis.
Docentes envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 9
Participantes: 75 pessoas
Local: UniSALESIANO
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Nos dias 30 e 31 do mês de Outubro, alu-
nos do Ensino Médio do município de Lins/SP 
e região visitaram as instalações do UniSA-
LESIANO, onde puderam conhecer os cur-
sos oferecidos, além de tirar dúvidas sobre 
a futura profissão.

Foram 672 alunos no dia 30 e 801 no dia 
31, de oito cidades da região que visitaram a 
Instituição e tiveram Orientação Vocacional.

Jornada dasProfissões
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Parkvida

O Projeto de extensão PARKVIDA tem como 
objetivos promover atividade física e cinesiote-
rapia à pacientes com Doença de Parkinson 
contribuindo como parte do tratamento destes 
pacientes. O atendimento é gratuito oferece 
condições para que os estagiários 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: 4
Acadêmicos envolvidos: 8
Pessoas beneficiadas: 10 pacientes + 10 fa-
miliares

Integração do Deficiente Físico na 
Sociedade Através do Esporte 

Demonstrar a eficácia das atividades físicas 
e esportivas, evidenciando benefícios tanto na 
esfera física, quanto psíquica. Além destes be-
nefícios, o portador da deficiência tem a opor-
tunidade de testar seus limites e potencialida-
des, prevenir contra enfermidades secundárias 
à deficiência, além de promover a integração 
total do indivíduo.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 6
Pessoas beneficiadas: 7

Projeto deExtensão
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Emagrecer com Saúde 

Oferecer às pessoas com obesidade graus 
I e II (IMC entre 30-40 kg/m2) o atendimento 
através da atividade física visando beneficiar as 
pessoas que estão acima do peso dando condi-
ções para que essas pessoas tenha uma quali-
dade vida melhor.

A proposta do projeto é a intervenção multi-
disciplinar entre os cursos de Educação Física, 
Fisioterapia, Estética, Direito, Nutrição e Psico-
logia para a melhoria da qualidade de vida e 
emagrecimento
Professores envolvidos: 11
Acadêmicos envolvidos: 12
Pessoas beneficiadas: 24

Núcleo de 
Atendimento 

Especializado

O UniSALESIANO 
tem convênio com a Prefeitura Municipal de 
Lins, desde 2011, para o Núcleo Especial de 
Atendimento que trabalha com crianças que es-
tudam nas escolas municipais e necessitam de 
atendimento educacional especializado.

O projeto visa atender crianças da rede mu-
nicipal através de atividade física, recreativa e 
aquática, atendimento psicológico, pedagógi-
co, fisioterapêutico e cuidados de enfermagem, 
com a finalidade de resgatar a autoestima, 
identificar e desenvolver suas habilidades mo-
toras e cognitivas, contribuindo para o desen-
volvimento da cidadania por meio do convívio 
produtivo e pacífico, em que as diferenças indi-
viduais são respeitadas. Visa o aprimoramento 
das habilidades básicas, a integração social, o 
desenvolvimento físico, intelectual, com vistas 
no desenvolvimento integral do ser humano.  
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 18
Pessoas beneficiadas: crianças de zero a 5 
anos das escolas municipais com necessidade 
especiais.
Local: Núcleo de Apoio Integrado ao Atendi-
mento Educacional Especializado da Prefeitura 
Municipal de Lins.

Projeto deExtensão
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Balé, Ginástica Artística, Ginástica 
e Rítmica Desportiva (GRD)

Foi realizada no dia 15 de junho, a “4ª Mos-
tra dos Projetos Sociais para os Pais”, organi-
zada pelo curso de Educação Física do Unisa-
lesiano de Lins.

Participaram desse evento todas as crian-
ças dos projetos sociais de Balé, Ginástica Ar-
tística e Ginástica Rítmica Desportiva.

Esta amostra tem como objetivo a participa-
ção dos pais, para que conheçam melhor o pro-
jeto social e acompanhem o desenvolvimento e 
desempenho dos filhos. A apresentação contou 
com a participação de aproximadamente 120 
crianças com idade entre 6 a 15 anos.
Professores envolvidos:1
Acadêmicos envolvidos:1
Participantes: 52 crianças
Local de atendimento: UniSALESIANO Lins

FEFIL FEST

A FEFIL FEST é um tradicional evento do 
UniSALESIANO organizado pelo curso de Edu-
cação Física há mais de 22 anos, onde partici-
pam grupos de danças e de ginástica da cidade 
de Lins e região.

O objetivo deste projeto é proporcionar aos 
grupos: integração, estimular o profissional, in-
centivar a prática da dança, ginástica rítmica, 
ginástica artística e de atividades expressivas, 
além de possibilitar a cultura e entretenimento à 
comunidade.
Professores envolvidos: 6
Acadêmicos envolvidos: 35
Público atingido: 500 pessoas
Local: UniSALESIANO

Projetos  sociaisPermanentes

Eventos

Institucionais
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Voluntários do Coração

Em 2018, 44 acadêmicos se inscreve-
ram no programa e 42 efetivamente reali-
zaram trabalho voluntário nas Instituições 
parceiras. São 13 instituições parceiras, que 
atendem desde gestantes a idosos. Os inte-
ressados podem acessar o site: www.salesia-
nolins.br/voluntario/ para ficarem por dentro de 
todos os detalhes do programa. 

Voluntários do Coração 
na Casa Lar

Um grupo de Voluntários do curso de Ci-
ências Contábeis se uniu para uma ação 
voluntária com as crianças da Casa Lar. 
São 22 crianças que estão sob custódia 
do Conselho Tutelar. Além das visitas peri-
ódicas do grupo para brincar com as crian-

ças, foi organizada uma manhã de diversão 
com bolo, pipoca, cachorro quente e as crian-

ças receberam brinquedos e roupas na primeira 
ação conjunta de um grupo de Voluntários do 
Coração.

AçãoVoluntária
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O Show de Prêmios aconteceu no dia 6 de 
outubro na quadra do UniSALESIANO. Todos os 
brindes e prêmios foram arrecadados por profes-
sores, acadêmicos e funcionários e o valor final 
arrecadado foi de R$ 16.000,00 que beneficiou 
nesse ano a Associação Hospitalar Santa Casa 
de Lins.

A 1ª Caminhada do Bem foi realiza-
da em 30 de setembro na Pista de Co-
oper de Lins. Com as inscrições foram 
arrecadados 210 brinquedos e 450 quilos 
de alimentos e beneficiadas 6 Entidades.  
Receberam os brinquedos 184 crianças 
da Casa da Criança, Creche Aurora Aria-
no e EMEI Kitisi Iamauti. Receberam os 
alimentos as Entidades: Asilo São Vicente 
de Paula, Casa da Criança e o CREBIM. 
Durante a Caminhada, os participantes e 
a comunidade em geral receberam os se-
guintes serviços especializados dos acadê-
micos e docentes: Atendimento de Estéti-
ca: Aferição de pressão arterial; Educação 
em Saúde; Medição de Índice de Massa 
Corporal - IMC ; Avaliação Cintura-Quadril; 
Avaliação da Pisada; Orientação alimentar. Hou-
ve também distribuição de pipoca, algodão doce, 
frutas e bexigas.

Show dePrêmios

1ª caminhada doBem
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A Tarde Solidária foi realizada por iniciativa 
dos colaboradores do UniSALESIANO no dia 28 
de setembro na quadra do Centro Universitário, 
com 70 crianças da EMEI “Maria de Lourdes 
Alencar Silva” (Profª Lurdinha), do bairro San-
ta Terezinha. Foi uma tarde diferente para as 
crianças com palhaços para brincadeiras, 
cama elástica, bolas, bambolê, cachorro-
-quente, pipoca e muita diversão.

O UniSALESIANO, através da iniciativa do 
Projeto de Extensão do curso de Educação Físi-
ca e participação de todos seus cursos realizou a 
arrecadação de 360 brinquedos para o Natal Soli-
dário – Faça uma criança feliz.  Na tarde de 07 de 
dezembro os universitários foram até o Centro de 
Atendimento Integral à Criança - CAIC para pro-
porcionar uma tarde de festa aos pequenos, com 
direito a pula-pula, gincana, sorvete, bolo, refrige-
rante e muitos brinquedos.

tardeSolidária

SolidárioNatal
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Atendimento de Fisioterapia

Setor de Fisioterapia com Neurologia

Setor de Fisioterapia com Ortopedia

Setor de Fisioterapia Hospitalar

Setor de Fisioterapia na Saúde da Mulher

Setor de Fisioterapia na Saúde da Mulher - Associação Santa Paulina

Setor de Terapia Aquática

Atendimentos da Clínica de 
Estética

Número de pessoas atendidas: 153
Número de atendimentos no ano: 847
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 29

Atendimentos da Clínica de 
Educação Física 

Avaliações Físicas realizadas: 60
Clientes da Clínica: 160
Funcionários do UniSALESIANO: 12 
Total de atendimentos mensal: 172

Clínicas, estágios eNúcleo de Práticas Jurídicas
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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: 306
Professores envolvidos: 01 
Acadêmicos envolvidos: 11 

Clínica de Pedagogia

Foram 3.024 horas de atendimento em 2018
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: 2.876
Público Atingido: 337 pessoas
Professores envolvidos: 03
Acadêmicos envolvidos: 114

Psicologia Organizacional

Empresas e Instituições Atendidas:
Escola Técnica Estadual – ETEC – Centro Paula 
Souza – Lins 
Comunidade Educacional para o Trabalho – Casa 
Lar - Lins
JBS S/A – Embalagens Metálicas
JBS S/A – Higiene e Limpeza
NPO – Núcleo de Psicologia Organizacional – Ser-
viço de Psicologia do UniSALESIANO Lins.
Prefeitura Municipal de Promissão – Área de Recur-
sos Humanos
Proseg Serviços Ltda. – Empresa de Segurança – 
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Orientação 
Profissional – OP 

Instituições Atendidas:
Centro de Formação do Mirim – Lins
CAPS – Centro de Atenção Psicossocial Infantil 
– Lins
Colégio Octacílio Sant’anna - Lins 
ETEC – Escola Técnica de Lins – Centro Paula 
Souza
EMEB – Prof. Antonio Rubi Gimenes – Cafelân-
dia 
Igreja Batista Vida Nova – Promissão 
Legião Mirim – Promissão 
UniSALESIANO de Lins 

Atendimentos: 106
Pessoas Atendidas: 247
Professores envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 14 

Psicologia Escolar

Escolas e Instituições Atendidas: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais – APAE Lins
CEMEI Primeiros Passos – Pirajuí 
CEMEI Padre Godofredo Seheepers - Pirajuí
Centro de Educação Paulo Freire – Lins 
Centro Municipal de Educação Integrada Alto 
das Brisas – Penápolis 
Colégio Objetivo - Lins
CRAS – Lins 
CRAS Antonio Nunes Ferreira – Lins 
E.E Aurélia Morais de Barros - Promissão
E.E Fernando Costa – Lins 
E.E Jorge Americano – Lins 
E.E Maria Eunice Martins – Avanhandava 

Santa Casa de Misericórdia de Lins
UniSALESIANO de Lins – Setor de Recursos Hu-
manos
Usina Batatais Açúcar e Álcool – Lins 
Atendimentos: 287
Pessoas Atendidas: 1.786
Professores envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 25

E.E. Padre Eduardo – Lins 
E.E Valdomiro Silveira – Cafelândia 
E.E. Octacílio Santana – Lins
EMEI Arnaldo de Andrade – Promissão 
EMEFE Despertando para a vida - Sabino
Escola Nossa Senhora Auxiliadora – Lins
ETEC – Lins 
FATEC – Lins 
Fundação Gil Pimentel Moura – Lins 
Santa Casa de Misericórdia de Lins
Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento – Promissão 
UBS - Dr. Adalberto Ariano Crespo – Lins 
Atendimentos: 713
Pessoas Atendidas: 6.563
Professores envolvidos: 02 
Acadêmicos envolvidos: 54 
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Psicologia – Núcleo Básico 

Atividades de Interação em 
Instituições Sociais

Instituições Atendidas:
Associação Beneficente Santa Madre Paulina 
– Lins 
CAPS 1 – Lins 
CARS – Cafelândia 
Casa da Criança – Lins 
Casa Lar – Lins
Centro de Educação Infantil São José – Lins 
Comunidade Educacional para o Trabalho – 
Lins 
E.E. Antonio Sanches Lopes – Balbinos 
EMEF Colégio Xavier – Promissão
EMEIF Padre Cornelis Adrianus Van Gils - 
Getulina
EMEIF Zacharias de Souza Leão – Guaiçara 
Fundo de Assistência Social – Balbinos 
Lar da Esperança – Promissão
Santa Casa de Misericórdia de Lins 
Sociedade de Proteção á Velhice – Lar Pe. 
Geremias - Reginópolis 
Atendimentos: 171
Pessoas Atendidas: 2.039
Professores envolvidos: 02
Acadêmicos envolvidos: 32

Psicologia Social Comunitária

Instituições Atendidas:
Associação Vila da Infância da Igreja Metodis-
ta de Penápolis
Casa da Criança de Lins
EMEI Integral Cora Coralina
Colégio EE Prof. Orlando Donda – Promissão
Lar dos Idosos São Vicente de Paulo – Pirajuí 
Atendimentos: 73
Pessoas Atendidas: 179
Professores envolvidos: 01
Acadêmicos envolvidos: 10
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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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Acesse a versão digital no site 
www.unisalesiano.edu.br
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