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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

2.002

Bolsas Sociais filantrópicas (100%) -  31 beneficiados
Bolsas Sociais filantrópicas (50%) - 327 beneficiados
Desconto Social (10 a 20%) - 176 beneficiados
Descontos Comerciais (10% a 50%) - 148 beneficiados
FIES - Financiamento Estudantil - 290 beneficiados
Convênio com Empresas (20%) - 373 beneficiados
Bolsas Prouni (100%) - 385 beneficiados
Bolsas Prouni (50%) - 50 beneficiados
Bolsa ex-aluno (30%) - 52 beneficiados
Bolsa Convenção (100%) - 71 beneficiados
Bolsa Iniciação Científica (50%) - 32 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (100%) - 11 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (50%) - 56 beneficiados
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UniSALESIANOAraçatuba
“Seu Gesto Vale um Sorriso”

“Seu Gesto Vale um Sorriso” foi o nome 
da atividade promovida pelos acadêmicos do 
Curso de Biomedicina do UniSALESIANO, in-
tegrantes da “Atlética Devoradora” e da Liga 
Acadêmica de Imunologia, com os idosos as-
sistidos pelo asilo São Vicente de Paulo, em 
Araçatuba. No dia 31 de agosto, o grupo visitou 
o asilo e entregou aproximadamente 40 quilos 
de alimentos não perecíveis e diversos produ-
tos de higiene pessoal que foram arrecadados 
em campanhas sociais. Acompanhados da do-
cente Alexandra dos Anjos Cassado, os alu-
nos ainda aferiram a pressão arterial dos ido-
sos e compartilharam alegria, atenção e amor.  
Professores envolvidos: 2

Acadêmicos envolvidos: alunos do Curso 
de Biomedicina

Local de atendimento: Asilo São Vicente de 
Paulo

Desenvolvimento Profissional

O Coordenador do Curso de Administração 
do UniSALESIANO, Profº José Carlos Loren-
zetti, ministrou palestra sobre “Desenvolvimento 
Profissional” para aproximadamente 100 jovens 
da Fundação Mirim de Araçatuba. O encontro 
aconteceu no dia 9 de outubro, nos períodos da 
manhã e tarde, na sede da Fundação. “Mostrei 
para eles a importância de seguir numa carreira 
de trabalho para ter um futuro próspero. Também 
mostrei nossa faculdade, por meio de um vídeo, 
os cursos, e dei informações sobre o vestibular”, 
comentou. Lorenzetti afirmou que, depois da pa-
lestra, 22 jovens preencheram a ficha de inscri-
ção para o vestibular. 

Professores envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: 100 alunos
Local de atendimento: Fundação Mirim de 

Araçatuba

BiomedicinaAdministração
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Prevenção 
do câncer de 
mama

Dentro das ações do 
Outubro Rosa, o curso de Bio-
medicina do UniSALESIANO esteve na empre-
sa Bunge, no dia 24 de outubro, para promover 
uma campanha de prevenção e esclarecimento 
de doenças, como o câncer de mama. Graças a 
uma parceria entre o curso de Biomedicina e a 
Bunge, que existe há três anos, é possível rea-
lizar atividades de conscientização entre os fun-
cionários. Neste ano, a campanha contou com 
a participação de seis alunos do curso, sendo 
quatro do 2º termo e dois do 4º termo.

Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: alunos do 2º e 4º 

termo de Biomedicina
Local de atendimento: Bunge

Biomedicina UniSALESIANO 
é Saúde

Lavar as mãos com água e sabão, além de 
higienizá-las com álcool, é a forma correta de 
evitar a propagação de micro-organismos. Essa 
dica foi repassada pelos alunos do curso de 
Biomedicina e da Liga de Imunologia do UniSA-
LESIANO aos funcionários da Bunge, em uma 
atividade de extensão à comunidade promovida 
no dia 14 de novembro. Intitulado “Biomedicina 
UniSALESIANO é Saúde”, o projeto na Bunge 
de Araçatuba foi acompanhado pela docente 

Alexandra dos Anjos Cassado e realizado pe-
los alunos: Ana Paula Vieira, Daniela Domin-
gues Rosa da Silva, Beatriz Garbelini da Sil-
va e Luís Cláudio Monzani. De acordo com 
Alexandra, os acadêmicos desenvolveram 

atividades interativas com a comunidade da 
empresa Bunge, oferecendo orientações sobre 

a importância e a melhor forma de executar a 
lavagem das mãos.

Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: alunos do 2º e 4º 

termo de Biomedicina
Local de atendimento: Bunge
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Urgências Psiquiátricas

Profissionais de saúde que atuam no Pronto-
-Socorro Municipal de Araçatuba participaram 
de uma palestra sobre “Urgências Psiquiátricas” 
ministrada pela professora do curso de Enferma-
gem do UniSALESIANO, Vivian Aline Preto. O 
evento ocorreu nas dependências do PS a pedi-
do da própria unidade, e contou com a presença 
de funcionários da equipe de Enfermagem e do 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia). Segundo a palestrante, a atualização de as-
suntos como urgências psiquiátricas garante um 
atendimento adequado e seguro ao paciente. 
Para a coordenadora do curso de Enfermagem, 
Profª. Cláudia Cyrillo, a possibilidade de realizar 
atividade como esta demonstra a união e o auxílio 
do UniSALESIANO a instituições do município. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: profissionais da equipe de Enfer-
magem do Samu
Local de atendimento: dependências do Pron-
to Socorro

Dia Mundial do Diabetes

Alunos do curso de Enfermagem do UniSA-
LESIANO participaram das ações voltadas ao 
Dia Mundial do Diabetes. O evento foi promo-
vido pela Prefeitura de Araçatuba, das 8h às 
12h, na praça Rui Barbosa. Um grupo de 12 
acadêmicos do 6º termo realizou teste de glice-
mia capilar, aferição de pressão arterial e deu 
orientações com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a prevenção do diabetes. As 
atividades foram acompanhadas pela docente 
Tatiani da Silva Palhota Lozano e pelas orienta-
doras Débora de Fátima Souza Roque e Gláucia 
Bertachini Ananias. 
Professores envolvidos: 3
Participantes: alunos do curso de Enfermagem
Local de atendimento: praça Rui Barbosa

Enfermagem
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Saúde dos Caminhoneiros

Alunos do 8º termo do curso de Enfermagem 
do UniSALESIANO participaram da campanha 
“Saúde dos Caminhoneiros”, promovida pelo 
2º Batalhão de Polícia Rodoviária de Araça-
tuba em alusão à Semana Nacional do Trân-
sito, no dia 18 de setembro. Os acadêmicos, 
acompanhados da docente Tatiane Palhota e 
da coordenadora do curso de Enfermagem, 
Profª. Cláudia Cyrillo, atenderam 95 caminho-
neiros, com orientações sobre a importância 
do cuidado com a pressão alta, diabetes e ali-
mentação. Eles aferiram a pressão arterial e 
fizeram teste de glicemia. Além do UniSALE-
SIANO, participaram da campanha a conces-
sionária Via Rondon e a farmácia Droga Raia. 
Professores envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: Alunos do 8º termo 
do curso de Enfermagem 
Participantes: Caminhoneiros
Local de atendimento: 2º Batalhão de Polícia 
Rodoviária

Enfermeiro educador em saúde

Com o objetivo de estimular os alunos a reco-
nhecerem a importância do enfermeiro como edu-
cador em saúde, promovendo melhor qualidade 
de vida para a população, a docente Gislene Mar-
celino aplicou atividades à turma do 4º termo sobre 
educação em saúde. Para isso, dividiu os acadê-
micos em grupos para trabalharem os seguintes 
temas: prevenção do diabetes, hipertensão arte-
rial, obesidade infantil, DST/HIV/Aids, gravidez na 
adolescência, transtornos mentais, arboviroses, 
sexualidade, violência contra mulher, e acidentes 
com escorpiões. As atividades foram realizadas 
nas cidades de Araçatuba, Birigui, Buritama, Santo 
Antônio do Aracanguá, Gabriel Monteiro e Guara-
rapes. A ação foi supervisionada pela coordenado-
ra do curso de Enfermagem, Prof.ª Cláudia Cyrillo.
Professores envolvidos: 2
Participantes: alunos do termo de Educação em 
Saúde
Local de atendimento: cidades de Araçatuba, Bi-
rigui, Buritama, Santo Antônio do Aracanguá, Ga-
briel Monteiro e Guararapes
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Deficiência Visual

O aluno Lucas da Silva, do 9º termo de Engenha-
ria da Computação do UniSALESIANO, criou um 
dispositivo denominado “Interpretador de livros 
para pessoas com deficiência visual ou baixa vi-
são”, que faz a captação do texto em livros ou 
revistas através de uma imagem digitalizada por 
um sistema e, após esse processo, é realizada 
uma conversão da imagem do texto para áudio. 
Segundo o acadêmico, o sistema pode ser ope-
rado por qualquer pessoa, até mesmo pelos defi-
cientes visuais. Os botões possuem alto relevo e 
comandos por voz para a operação do sistema. 
Professores envolvidos: 1
Acadêmicos envolvidos: 1 acadêmico
Local de atendimento: UniSALESIANO

ENGENHARIAComputaçãoEnfermagem

Primeiros Socorros

Aproximadamente 365 profissionais da área da 
educação de Araçatuba já foram treinados pelo 
UniSALESIANO para atender casos de primei-
ros socorros nas escolas municipais de Educa-
ção, como o que aconteceu, na Emeb (Escola 
Municipal de Educação Básica) “Professor Jo-
aquim Fernandes”, no Jardim TV, onde uma 
criança engasgou com uma salsicha. O curso 
de Enfermagem é responsável pelo treinamento 
da Ovace (Obstrução de Vias Aéreas por Cor-
po Estranho), por meio das docentes Andreza 
Bernardi e Giselle Sailer. A parceria entre Pre-
feitura de Araçatuba e UniSALESIANO se deu 
há pouco mais de um ano e, tem como objeti-
vo capacitar, ao longo dos próximos semestres, 
1,8 mil funcionários da área. Os participantes 
têm acesso, por meio de slides, ao reconheci-
mento do engasgamento; tipos de obstrução e 
de vítimas; manobras de desobstrução, como 
a Manobra de Heimlich, entre outras situações. 
Professores envolvidos: 3
Participantes: 1,8 mil docentes da rede pública 
e privada de Araçatuba e região
Local de atendimento: Araçatuba
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ENGENHARIACivil
Projeto Passarela

O professor de Engenharia Civil do UniSA-
LESIANO, Cleverson Arenhart, da disciplina de 
Estruturas Metálicas, e os ex-alunos de Arqui-
tetura e Urbanismo da Instituição, Ana Carolina 
Vieira Marques e Gabriel dos Santos Inácio, de-
senvolveram um projeto técnico para um bairro 
de Araçatuba.

A passarela metálica para pedestres foi cria-
da com o objetivo de ligar o trecho entre as ruas 
Altino Arantes e Etiene de Barros Bahia sobre o 
córrego Machado de Melo, no bairro Dona Amé-
lia.

A ideia de desenvolvimento do projeto surgiu 
por uma antiga reivindicação dos moradores da 
região que precisam dar a volta por vários quar-
teirões por conta de não haver uma transposição 
do córrego.

Além da passarela, os arquitetos Gabriel Iná-
cio e Ana Vieira sugeriram a instalação de um 
parque linear de forma sustentável, com recu-
peração do ecossistema e caminhos verdes. 
Professores envolvidos: 3

Acadêmicos envolvidos: 2
Local de atendimento: Bairro Dona Amélia

Detecta câncer

Dois alunos do curso de Engenharia da Compu-
tação do UniSALESIANO criaram um protótipo 
para dispositivos móveis que consegue identifi-
car e detectar com precisão os tipos de câncer 
de pele. Sabendo que é um dos tipos da doença 
com maior incidência no país, os acadêmicos 
Cristian Dall’Oca Berti e Gabriel de Almeida Le-
one desenvolveram o aplicativo utilizando a pla-
taforma Android, linguagem Kotlin e a biblioteca 
Open CV de modo a utilizar o processamento di-
gital de imagens, visão computacional e técnica 
ABCD (Assimetria, Borda, Cor e Diâmetro) para, 
assim, demonstrar a viabilidade da aplicação da 
tecnologia mobile para classificação de man-
chas na pele. Segundo a orientadora do trabalho 
de conclusão de curso, Profª. Lucilena de Lima, 

da disciplina de Pro-
cessamento Digital 
de Imagens, existem 
diversos softwares 
que fazem a análi-
se e classificação 
de imagens, porém, 
são raros os casos 
feitos para ambien-
te mobile (celular). 
Professores 
envolvidos: 2
Acadêmicos 
envolvidos: 2
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Saúde Ambiental

Aproximadamente 500 pessoas, moradoras 
das cidades de Araçatuba, Andradina, Auriflama 
e Birigui, participaram das ações promovidas 
pelos alunos do 5º termo do curso de Fisiote-
rapia do UniSALESIANO. As atividades fazem 
parte da disciplina de Saúde da Comunidade e 
foram realizadas ao longo do primeiro semestre 
de 2019. Segundo a docente responsável pela 
disciplina, Gislene Marcelino, o tema “saúde am-
biental” foi abordado em escolas, praças, igrejas 
e centros comunitários. A ação foi acompanha-
da pela coordenadora do curso de Fisioterapia, 
Profª Carla Komatsu Machado.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: Alunos do 5º Termo 
de Fisioterapia 
Participantes: cerca de 500 pacientes
Local de atendimento: Araçatuba, Andradina, 
Auriflama e Birigui

Fisioterapia

Farmacia´
Diabetes, hipertensão arterial e 

obesidade

Alunos do 2º termo do curso de Farmácia 
do UniSALESIANO realizaram atividades edu-
cativas sobre os temas: prevenção do diabetes, 
hipertensão arterial, obesidade, DST/HIV/Aids, 
anorexia/bulimia em diversas cidades da região.

As ações foram feitas dentro da disciplina de 
Saúde Coletiva, ministrada pela docente Gislene 
Marcelino, e supervisionadas pela coordenadora 
do curso de Farmácia, Prof.ª Ana Carolina Lima 
Frade. O objetivo da atividade foi fazer com que 
os acadêmicos reconheçam a importância do 
farmacêutico como educador em saúde, promo-
vendo uma melhor qualidade de vida à popula-
ção. 
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos do 2º termo 
do curso de Farmácia
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Câncer de pele

O curso de Medicina do UniSALESIANO 
marcou presença na Campanha do Câncer de 
Pele, que abre o “Dezembro Laranja”, da SBD 
(Sociedade Brasileira de Dermatologia). O even-
to aconteceu gratuitamente, no sábado, dia 7, 
no NGA-2 (Núcleo de Gestão Ambulatorial), em 
Araçatuba.

A docente do curso, a dermatologista Denise 
Rodrigues Poletto, foi a responsável pela coor-
denação da campanha em Araçatuba e, junto 
com ela, participaram 17 acadêmicos de Medi-
cina, dentre eles, integrantes da Liga de Derma-
tologia. 
Professores envolvidos: 2 docentes
Acadêmicos envolvidos: Alunos do 1º ano de 
Medicina
Local de atendimento: NGA-2 (Núcleo de 
Gestão Ambulatorial), em Araçatuba.

Medicina Libras

Com o intuito de ensinar os princípios bá-
sicos da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
e também, a prática cotidiana da higienização 
das mãos, os alunos do primeiro ano do curso 
de Medicina do UniSALESIANO, estiveram na 
escola municipal Profº. Dario Angelo Tantin, em 
Birigui. Realizada no dia 6 de junho, a atividade 
foi acompanhada pela docente do curso, Profª. 
Sueli do Nascimento. Os acadêmicos apresen-
taram uma peça teatral, ensinaram o passo a 
passo da higienização das mãos e finalizaram 
com a datilologia – soletração das letras em li-
bras – consequentemente, as crianças executa-
ram seus nomes em Libras. A docente destacou 
ainda que aprender a língua de sinais é funda-

mental para a comunicação entre médicos e 
pacientes.
Professores envolvidos: 2 docentes
Acadêmicos envolvidos: Alunos do 1º 
ano de Medicina
Local de atendimento: escola municipal 

Profº. Dario Angelo Tantin, em Birigui
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Outubro Rosa Pet

O curso de Medicina Veterinária do Uni-
SALESIANO promoveu a 5ª edição do “Ou-
tubro Rosa Pet”, na manhã do dia 19 de 
outubro, com o objetivo de prevenir e diag-
nosticar precocemente o câncer de mama 
em cadelas e gatas. O evento foi realizado 
na praça Rui Barbosa, das 8h30 às 11h30. 
A atividade, organizada pelos coordenadores 
do curso, Profª Sheila Cardoso e Profº Rafael 
Cipriano, e pela diretora substituta do Hospital 
Veterinário, Profª Tatiane Poló, contou com a 
participação de 56 alunos de diversos termos. 

Durante a manhã de sábado, os acadêmi-
cos informaram aos donos dos animais sobre a 
prevenção, o diagnóstico e tratamentos do cân-
cer de mama; distribuíram folders explicativos e 
um cupom para avaliação gratuita das mamas 
de cadelas e gatas no Hospital Veterinário do 
UniSALESIANO. 
Professores envolvidos: 3
Acadêmicos envolvidos: 56
Local de atendimento: praça Rui Barbosa

MEDICINAVeterinária

Fruit Flocs

Fruit Flocs: biscoito artesanal para o dono e 
seu pet, sem corantes, conservantes ou aroma-
tizantes artificiais. Foi criado e desenvolvido por 
alunos do curso de Medicina Veterinária dentro 
da disciplina de Administração, ministrada pelo 
docente Marcos César Bottaro. Os biscoitos fo-
ram produzidos com base de amendoim e amo-
ra.
Docentes envolvidos: 2 
Acadêmicos envolvidos: 6
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Sale Amigos de Patas

O projeto do curso de Medicina Veterinária do 
UniSALESIANO, “Sale Amigos de Patas”, iniciou 
o segundo semestre de 2019 com apresentação 
na Escola Estadual “Professora Altina Moraes 
Sampaio”, no dia 30 de agosto, em Araçatuba. 
De acordo com a coordenadora do “Sale Ami-
gos de Patas”, a Profª Tatiane Poló, o objetivo do 
projeto, que envolve quatro docentes e 24 aca-
dêmicos de Medicina Veterinária, é apresentar 
à comunidade informações sobre como cuidar 
adequadamente dos animais de estimação.

Docentes envolvidos: 2 
Acadêmicos envolvidos: 24 Violência contra mulher e bullying

Acadêmicos do 5º termo do curso de Psicologia 
do UniSALESIANO desenvolveram atividades 
de extensão em escolas, asilos e centros co-
munitários de Araçatuba e região, ao longo do 
semestre de 2019. O objetivo foi colocar os alu-
nos em contato com as comunidades a fim de 
exercerem o desenvolvimento de técnicas de 
comunicação e exposição. E, em contrapartida, 
alcançar resultados que beneficiassem a po-
pulação atendida. Dentre os temas abordados, 
estiveram: violência contra a mulher, inteligên-
cia emocional, bullying, profissionalização, me-
ditação, saúde mental, entre outros. 
Professores envolvidos: 3
Alunos envolvidos: Acadêmicos do 5º termo 
do curso de Psicologia
Local de atendimento: Escolas, asilos e cen-
tros comunitários de Araçatuba e região

Psicologia
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Livro digital

Vitamina de frutas, água saborizada, sal de 
ervas e omelete assado de arroz são algumas 

das receitas desenvolvidas pelos alunos do 
curso de Nutrição do UniSALESIANO e in-
cluídas em um e-book direcionado aos 
idosos e a todos que tenham interesse. A 
criação do livro digital foi feita dentro da dis-
ciplina de Nutrição em Geriatria, ministrada 

pela docente Bruna Méris Grigoleto da Sil-
veira, e supervisionada pela coordenadora do 

curso de Nutrição, Prof.ª Ariadine Pires. A apre-
sentação de algumas receitas aconteceu no dia 
27 de novembro, no UniSALESIANO. O E-book 
completo pode ser acessado pelo QR code.
Professores envolvidos: 3
Alunos envolvidos: Acadêmicos do curso de 
Nutrição

Nutrição Militar

Policiais Militares do CPI-10 (Comando de Po-
liciamento do Interior 10), de Araçatuba, foram 
atendidos na Clínica de Nutrição do UniSALE-
SIANO, instalada na UNA (Universidade da 
Melhor Idade), com o objetivo de melhorarem 
seu estado de saúde. Para isso, 11 alunos do 
5º termo do curso de Nutrição irão elaborar 
um plano alimentar adequado e personalizado 
aos 181 profissionais que passaram pela tria-
gem do projeto “Em busca da saúde dos poli-
ciais militares de Araçatuba”. De acordo com a 
docente responsável pelo projeto, Daniela Na-
varro D’Almeida Bernardo, o objetivo é avaliar 
o estado nutricional dessa categoria sob ação 
de triagem para identificar grupos de risco e, 
consequentemente, trabalhar com o proces-
so de educação e conscientização nutricional. 
Docentes envolvidos: 3 
Acadêmicos envolvidos: 11
Participantes: 181 Policiais Militares de Araça-
tuba

Nutrição
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O UniSALESIANO responde pelo programa 
social chamado Oratório Dom Bosco, uma ativi-
dade 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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Science Days

Mais de 20 mil pessoas visitaram a “Science 
Days”, que aconteceu no UniSALESIANO entre 
os dias 24 e 25 de setembro, junto com a “Feira 
de Profissões”. A média de público do evento, 
realizado em parceria com o KSC International 
Academy e participação de engenheiros e expo-
sição da NASA, superou a expectativa da comis-
são organizadora, que esperava receber uma 
média de 15 mil pessoas, dentre elas: crianças, 
jovens, adultos, empresários, cientistas e de-
mais interessados.
Docentes envolvidos: Todos os docentes e co-
ordenadores do UniSALESIANO 
Acadêmicos envolvidos: Todos os acadêmicos 
do UniSALESIANO
Participantes: Mais de 20 mil pessoas
Local: UniSALESIANO

EventosInstitucionais
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Quermesse

As baixas temperaturas não desanimaram 
os apreciadores da maior festa universitária de 
Araçatuba e região. A tradicional Quermesse 
do UniSALESIANO, chegou a sua 12ª edição, e 
atraiu milhares de pessoas nos dias 24 e 25 de 
maio.

Na sexta-feira, a abertura do evento contou 
com o animado show da dupla Fred e Gustavo, 
cantando seus maiores sucessos: “Então Valeu”, 
“Fake News”, “Bonde dos Solteiros” e “Ex-gordi-
nha”.

Além disso, o público pode apreciar e de-
gustar de comidas e bebidas típicas de diver-
sos países. Barracas montadas pelos cursos da 

EventosInstitucionais
universidade comercializaram desde pasteis até 
quenga de frango e carne seca.

A criançada também se divertiu nos brinque-
dos infláveis. O divertimento contou ainda com 
roda gigante e cabine de fotos.

PROCISSÃO
No sábado, a noite foi marcada pela Procis-

são e Coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, 
Padroeira do UniSALESIANO.

O Reitor da Instituição, Pe. Luigi Favero, con-
duziu com Pe. Guillermo Morales e Pe. Isair Ce-
coti, os cânticos e orações durante a procissão, 
acompanhados pelos participantes da quadrilha 
e centenas de fiéis.

“Queremos nesta noite, conforme longa tra-
dição, colocar uma coroa especial sobre Nossa 
Senhora e o Menino Jesus, para dizer que ela é 
nossa rainha e Jesus, o nosso rei”, disse o Rei-
tor.

Após a emocionante coroação da padroeira, 
uma queima de fogos, deu início a maior qua-
drilha universitária do Brasil, com a presença de 
mais de 200 casais de alunos. A apresentação 
agitou o público presente.

Com o campus lotado, a noite contou ainda 
com a apresentação do DJ Victor Felix, que to-
cou os grandes sucessos da música eletrônica 
2019.

Em seguida, foi a vez da dupla Fiduma e 
Jeca, que encerrou a grande festa cantando os 
principais hits do sertanejo universitário.
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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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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 fisiote-
rapia para pessoas necessitadas e proporcionar 
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 Co-

ordenadora de curso.
Público atingido: 20 mil pessoas
Locais de atendimento: UNA (Clínicas de Fi-

sioterapia); H.S.C. Equoterapia e Fisioterapia, 
Hospital da Mulher, Lar da Velhice, Santa Casa 
e Hospital Unimed de Araçatuba, AMA (Asso-
ciação 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 Psicologia, 
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, Reconhecimento de 
Paternidade, Pensão Alimentícia, Alteração 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 ido-
so” e “Saúde em suas mãos”, com doação de hi-
dratantes e álcool em 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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É cada vez mais notório o sucesso dos Jo-
gos Universitários do UniSALESIANO, o JUS. A 
cada ano que passa, aumenta o envolvimento 
de cursos e alunos no evento esportivo cujo ob-
jetivo é promover a integração social dos aca-
dêmicos da Instituição.

Neste ano, aproximadamente 860 alunos 
se inscreveram nos jogos; mais que o dobro 
do ano passado, quando houve a participação 
de 400 atletas. “Ficamos felizes em poder pro-
porcionar aos nossos alunos esses momentos 
de aproximação. A melhoria na estrutura e na 
organização atrai mais universitários, ano após 
ano”, comemorou a coordenadora do curso de 
Educação Física, Profª Juliana Mitidiero.

ABERTURA
Na última segunda-feira, dia 27, aconteceu 

a abertura do JUS com a participação de toda 
a Reitoria: Reitor do UniSALESIANO, Pe. Lui-
gi Favero, o Vice-reitor, Pró-reitor Acadêmico 
e Pós-Graduação, Profº André Ornellas, Pró-
-reitor de Pastoral, Pe. Waldomiro Bronakowski, 
e o Coordenador de Pastoral Universitária, Pe. 

JogosUniversitários
Guillermo Morales Velazquez. Além dos coor-
denadores dos cursos do JUS.

O evento foi abrilhantado pela Banda Re-
gimental de Música do CPI-10, sob responsa-
bilidade do 2º Sargento PM, Carlos Henrique 
Alves Gonçalves. Os centenas de participantes 
se emocionaram ainda com a apresentação de 
dança da Apae (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Birigui, cuja coreógrafa 
é aluna do UniSALESIANO, Bianca Bosquetti. 
“Os alunos da Apae que vieram se apresentar 
no JUS representaram o primeiro Festival Es-
portivo da Apae de Birigui”, comentou Juliana, 
ao citar que a abertura teve também a apresen-
tação de dança do grupo do UniSALESIANO.
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Voluntariado Missionário 

Aconteceu a 3ªedição do projeto “Voluntariado 
Missionário”, entre os dias 07 a 13 de Julho de 
2019, com a participação de 34 pessoas, sendo 
26 universitários dos diversos cursos de Lins e 
Araçatuba, o responsável pela equipe de cola-
boradores da Pastoral Universitária de Araçatu-
ba, Pe. Guillermo Morales, as coordenadoras de 
cursos, professoras Juliana Mitidiero (Educação 
Física) e Mirella Justi (Psicologia), ambas do Uni-
SALESIANO de Araçatuba; agentes de pastoral, 
Leosino Eduardo de Sousa, Rafael Rodrigues 
dos Santos e Talita Cristina Cavicchio; a docente 
Liara Rodrigues de Oliveira (Psicologia) de Lins, 
e o pós-noviço Xavante, estudante de Filosofia, 
Jameo Tseretomowe, que acompanhou o grupo e 
auxiliou nas conversas com os Xavante que não 
falam bem o português.

O cronograma de atividades aconteceu de 
acordo com os três principais eixos: meio am-
biente, educação e saúde, junto à comunidade 
indígena.

PastoralUniversitária
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Já o acendimento da pira olímpica foi feito 
pelo jogador de voleibol, o cubano Oreol Came-
jo, que atuou no extinto Vôlei Futuro, de Araça-
tuba. Por fim, foram realizadas apresentações 
das líderes de torcida dos cursos de Biomedici-
na e Fisioterapia, seguidas das partidas.

O JUS 2019 é promovido entre os dias 27 e 
31 de maio, pela Reitoria, Pró-Reitoria, Coorde-
nação, docentes do curso de Educação Física e 
discentes do 5º termo de Educação Física.  São 
69 jogos, envolvendo 25 cursos de graduação, 
que acontecem no período noturno (19h30 às 
22h30), no campus de Araçatuba.

Os atletas fazem parte das modalidades de 
Futsal, Futebol Society, Voleibol e Basquete 3, 

nas categorias masculino e feminino. Também 
da Queimada, com equipes mistas. Para parti-
cipar, cada atleta doa um quilo de alimento não 
perecível por modalidade.

“A expectativa é dobrar também o montante 
arrecadado em relação ao ano passado, quan-
do foram doados 400 quilos”, explicou a coorde-
nadora de Educação Física, ao completar que 
os alimentos serão entregues às famílias aten-
didas no Oratório Dom Bosco e nas Missões 
Indígenas. “Quero agradecer a todos que do-
aram, principalmente arroz, feijão e macarrão, 
que são consumidos em maior quantidade.”

PREMIAÇÃO
As premiações (medalhas) serão entregues 

ao final de cada modalidade, nesta sexta-feira, 
dia 31. Já o curso que obter maior pontuação 
será o Campeão Geral dos Jogos Universitá-
rios e ganhará o  troféu, que, até então, era de 
posse do curso de Educação Física, campeão 
do JUS 2018.

Mais informações sobre partidas e horários 
estão no site www.unisalesiano.com.br/jogosu-
niversitarios.
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Projeto Emagrecer com Saúde

O projeto “Emagrecer com Saúde”, do Uni-
SALESIANO, tem por objetivo acompanhar mu-
lheres que estarão com sobrepeso, englobando 
atendimentos dos cursos de Biomedicina, Direi-
to, Educação Física, Enfermagem, Estética, Fi-
sioterapia, Nutrição e Psicologia, para um bem 
comum: a qualidade de vida.

No encontro promovido no dia 27 de outubro, 
no Laboratório de Nutrição do UniSALESIANO, 
foi realizada uma oficina culinária de pratos sau-
dáveis, com dicas para o Natal. 

Os participantes agradeceram a oportunida-
de de poderem participar do projeto e disseram 
estar bem melhor, com autoestima boa, e foca-
das no emagrecimento. “Tive problemas de não 
conseguir fazer caminhada e hoje consigo até 
dar uma “corridinha”. Eu superei todos os meus 
obstáculos e consegui atingir meus objetivos e 
emagrecer 23 quilos. Hoje sou uma pessoa mais 
saudável, mais espontânea e mais feliz”, disse 
uma das participantes.
Participantes:Aproximadamente 100 funcioná-
rias foram orientadas.

Biomedicina
UniSALESIANOLins

Hepatite Zero – Projeto Mundial de 
Erradicação

O ROTARY CLUB – LINS/NORTE promoveu 
a campanha “Hepatite Zero – Projeto Mundial de 
Erradicação”, no calçadão da cidade de Lins, no 
dia 27 de julho. A Campanha envolveu vários pa-
íses da América do Sul e da África. O biomédico 
Dr. Ornillo, do Laboratório de Análises Clínicas 
“ALFA”, supervisionou o evento que teve a par-
ticipação dos alunos do curso de Biomedicina 
do UniSALESIANO, acompanhados do coorde-
nador Prof. Silvio. Na ocasião, foram realizados 
mais de 350 testes rápidos, cujo público-alvo foi 
composto de homens e mulheres com 40 anos 
ou mais e pessoas de qualquer idade que pos-
suíam tatuagens.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31
Atendimentos: 350 
Local: calçadão da cidade de Lins
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Projeto: Mãos do Amanhã

Acadêmicas do 7º semestre do Curso de Bio-
medicina, Ana Beatriz Silva dos Santos, Lorena 
Percilia de Paula Brandão e Milena dos Santos 
Silva, promoveram a atividade de extensão inti-
tulada “Mãos do Amanhã”.

Elas visitaram escolas do Ensino Fundamen-
tal dos municípios de Guaiçara e Sabino e de-
senvolveram ações que visam à educação de 
crianças e jovens no contexto de assepsia das 
mãos através de “histórias” e “ações lúdicas”. 

As atividades aconteceram nos meses de 
março e abril de 2019. 
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos do 7º semes-
tre do Curso de Biomedicina

Bonitoramento 
do estado físico e 
de saúde

Um total de 70 oficiais do 37º Batalhão de 
Infantaria Leve de Lins participou de uma ativi-
dade do Curso de Educação Física do UniSALE-
SIANO relacionada ao monitoramento do estado 
físico e de saúde, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.
Acompanhados pelo Prof. Leandro Paschoali, 
os acadê- micos Michelle Saucedo Tessarolli e 

Danilo Rodrigo Dezotti, do 
8º semestre, fizeram a 

reavalização da com-
posição corporal, 
relação cintura/qua-
dril, peso, estatura e 
IMC dos oficiais.  

Com os resulta-
dos obtidos, o exército 

os orientará para pro-
gramas de alimentação e 

atividade física. Estes levantamentos contribui-
rão para pesquisas científicas e estudos acadê-
micos dos alunos, sendo publicados em periódi-
cos específicos da área da saúde.

EducaçãoFísica
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Envelhecimento e qualidade de 
vida

O projeto de extensão “A Integração do Defi-
ciente Física na Sociedade através do Esporte” 
tem por finalidade demonstrar a eficácia das ati-
vidades físicas e esportivas, evidenciando bene-
fícios tanto na esfera física, quanto psíquica.

O projeto é realizado no UniSALESIANO, 
todas as terças e quintas-feiras, das 16h às 
17h, sob supervisão da Profª Ma. Ana Cláudia 
de Souza Costa e Prof. Me. Leandro Paschoa-
li Rodrigues Gomes, onde os acadêmicos dos 
Cursos de Fisioterapia e Educação Física de-
senvolvem atividades com pessoas deficientes 
físicas, entre elas, lesão medular e amputação, 
tendo por finalidade demonstrar a eficácia das 
atividades físicas e esportivas.

Além destes benefícios, a pessoa deficien-
te tem nestas necessidades a oportunidade de 
testar seus limites e potencialidades, prevenir 
contra enfermidades secundárias à deficiência, 
além de promover a integração total do indiví-
duo.

EducaçãoFísica Envelhecimento e qualidade de 
vida

Um total de 70 oficiais do 37º Batalhão de 
Infantaria Leve de Lins participou de uma ativi-
dade do Curso de Educação Física do UniSALE-
SIANO relacionada ao monitoramento do estado 
físico e de saúde, nos dias 6, 7 e 8 de novembro.
Acompanhados pelo Prof. Leandro Paschoali, 
os acadêmicos Michelle Saucedo Tessarolli e 
Danilo Rodrigo Dezotti, do 8º semestre, fizeram 
a reavalização da composição corporal, relação 
cintura/quadril, peso, estatura e IMC dos oficiais.  

Com os resultados obtidos, o exército os 
orientará para programas de alimentação e ati-
vidade física. Estes levantamentos contribuirão 
para pesquisas científicas e estudos acadêmi-
cos dos alunos, sendo publicados em periódicos 
específicos da área da saúde.
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Dia Mundial da Saúde

Acadêmicos do Curso de Enfermagem, su-
pervisionados pela Prof.ª Patricia Crivelaro, du-
rante o estágio em Saúde Coletiva, realizaram 
“Educação em Saúde” na Escola Infantil “Maria 
Luiza Buzinaro Cândido”, em Guaiçara. O ob-
jetivo da ação foi orientar tutores e professores 
quanto aos primeiros socorros. A educação em 
saúde nesse tema é capaz de modificar cenários 
e desfechos. Segundo o aluno Jean Carlos, estar 
no módulo de Saúde Coletiva, participar e orien-
tar essas palestras nas escolas faz entender o 
verdadeiro significado do que é ser enfermeiro. 
“Nos enche de energia, fazendo-nos apaixonar 
cada dia mais pela profissão”, disse.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos de Enferma-
gem
Local: Escola Infantil “Maria Luiza Buzinaro 
Cândido”, em Guaiçara

Enfermagem Higiene e Saúde

O grupo de Estágio de Saúde Coletiva do 
Curso de Enfermagem do UniSALESIANO re-
alizou uma atividade educativa, no começo de 
setembro, com alunos da EMEIF Zacharias de 
Souza Leão, em Guaiçara-SP. Na ocasião, fo-
ram abordados os temas Higiene e Saúde, além 
da pediculose (piolho), sendo ensinada às crian-
ças, por meio de teatro, a forma de prevenção 
e tratamento, que é muito comum no ambiente 
escolar.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos do curso de 
Enfermagem
Local: EMEIF Zacharias de Souza Leão, em 
Guaiçara
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Fertilidade de Solos e Anatomia 
Animal

Os alunos e professores do Curso de En-
genharia Agronômica do UniSALESIANO rece-
beram em seus laboratórios de Fertilidade de 
Solos e Anatomia Animal, alunos e professoras 
da escola de Ensino Fundamental “Profª Décia 
Lourdes Machado dos Santos”, em maio.

Todos puderam vivenciar situações didáticas 
diversificadas, desenvolvimento e consolidação 
das áreas de ensino de forma contextualizada, 
além de atividades de práticas sociais e produ-
tivas.

Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 28
Local: escola de Ensino Fundamental “Profª Dé-
cia Lourdes Machado dos Santos

EngenhariaAgronômicaEnfermagem

Higienização das mãos e do corpo

Alunos do 10º semestre de Enfermagem do 
UniSALESIANO, na disciplina de Estágio super-
visionado do módulo Saúde Coletiva, acompa-
nhados pela Prof.ª Patrícia Crivelaro, realizaram 
a atividade educativa na creche Escola Prof.ª 
Adriana Cristina Faria, em Guaiçara, no dia 30 
de agosto. Foram abordadas as seguintes temá-
ticas: “Higienização das mãos e do corpo”, sen-
do utilizado um método lúdico por meio de teatro 
de fantoches, promovendo interação e aprendi-
zagem do conteúdo pelos pequeninos (alunos 
de 4 e 5 anos), sendo de extrema importância 
na prevenção de doenças. E “Primeiros Socor-
ros”, com os professores e monitores.  Atividade 
importante para instrumentalizar os profissionais 
nas tomadas de decisões frente a situações, 
como: desmaios, asfixias (engasgamentos), 
queimaduras, sangramentos e até mesmo uma 
parada cardiorrespiratória, situações que podem 
surgir no dia a dia de trabalho e até mesmo na 
vida pessoal.
Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos do curso de 
Enfermagem

Local: creche Escola Prof.ª 
Adriana Cristina Faria, 

em Guaiçara
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Novembro azul

Os Cursos de Fisioterapia e Enfermagem do 
UniSALESIANO, por meio de docentes e estagi-
ários do Setor de Fisioterapia na Saúde da Mu-
lher, ministraram palestra na JBS/NovaProm, da 
cidade de Guaiçara, no início de dezembro.  
O objetivo desta atividade foi falar sobre a cam-
panha do Novembro Azul e conscientizar os co-
laboradores da empresa sobre a importância da 
prevenção do câncer de próstata.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos de Fisiotera-
pia e Enfermagem
Local: JBS/NovaProm

Fisioterapia Outubro Rosa

Acadêmicos do 8º semestre do Curso de Fisiote-
rapia, sob a orientação da Profª Ana Cláudia de 
Souza Costa, docente responsável pela discipli-
na de Oncologia, organizaram um dia de cons-
cientização sobre o “Outubro Rosa”, no dia 15 
de outubro.
O objetivo do evento foi trazer a consciência aos 
pacientes que frequentam a Clínica de Fisiotera-
pia, do UniSALESIANO, sobre as várias formas 
de prevenção do câncer de mama.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: alunos do curso de 
Fisioterapia
Local: Clínica de Fisioterapia, do UniSALESIA-
NO
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Responsabilidade Social

O Curso de Fisioterapia do UniSALESIANO 
entregou, em outubro, doações arrecadadas pe-
los alunos para a Semana da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior, na Vila Vicentina, da 
cidade de Getulina, local que abriga idosos.

Acadêmicos do curso acompanharam os do-
centes Gislaine Ogata Komatsu e Antonio Hen-
rique Semençato Júnior para realizar essa ativi-
dade, entregando produtos de higiene pessoal

Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31

Gestante Ativa

O Curso de Fisioterapia do UniSALESIANO, 
em parceria com a Diretoria de Saúde do Mu-
nicípio de Getulina, iniciou o projeto “Gestante 
Ativa”, no dia 14 de fevereiro. À frente da ativi-
dade estão os professores Ana Cláudia de Sou-
za Costa e Antonio Henrique Semençato Júnior, 
juntamente com estagiários do curso. Na primei-
ra atividade, a Profª Ana Cláudia proferiu uma 
palestra para um grupo de gestantes e profissio-
nais envolvidos no projeto sobre a “Importância 
da Fisioterapia na gestação, no parto e no puer-
pério”. Na sequência, o Prof. Júnior e estagiários 
iniciaram uma triagem para posterior aplicação 
de um programa de exercícios específicos.

Docentes envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 31
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Pedagogia

Varanda – Viver com Arte 

O UniSALESIANO recebeu mais uma alegre 
turma de crianças do projeto Histórico-Educativo 
conduzido pelo guia turístico Alvari Barbosinha, 
e apoiado pela Prefeitura e SIM Consultoria e 
Assessoria, no começo de se-
tembro. Crianças do projeto 
Varanda – Viver com Arte 
visitaram a sede do Uni-
SALESIANO pelo rotei-
ro histórico-educativo da 
cidade, recepcionadas 
pelo coordenador de ma-
rketing e comunicação do 
centro universitário, Marcelo 
Uenaka. As crianças também 
puderam visitar a mostra de brin-
quedos confeccionados pelos alunos de Peda-
gogia que, por meio da disciplina de metodolo-

gia da Educação Infantil, desenvolvem estudos 
teóricos sobre o tema e, ao final, elaboram jogos 
com objetivos definidos por faixa etária e com 
olhar voltado para a sustentabilidade do planeta, 
utilizam materiais reciclados, com muita criativi-
dade.
Docentes envolvidos: 1
Acadêmicos envolvi-
dos: 34
Local: UniSALESIA-
NO

Alimentação e Esporte 

A Coordenadora do Curso de Nutrição, Prof.ª Sil-
via de Andrade, o aluno José Henrique Noguei-
ra, que já é profissional de Educação Física, e 
mais 4 acadêmicos do curso estiveram presen-
tes na Escola Estadual “Miécio Cavalheiro Boni-
lha” para falar sobre Alimentação e Esporte para 
um grupo de crianças e pais que fazem parte do 
programa “Bom de Bola - Bom de Escola”, na 
manhã do dia 31 de agosto.
Abordou-se sobre os grupos de alimentos da pi-
râmide alimentar e sua importância na alimen-
tação e na prática de esportes, alertando o que 
comer antes, durante e após o treino. Após a 
palestra, o professor José Henrique fez uma di-
nâmica recreativa com todos presentes e para 
terminar foi servido lanche.
Professores envolvidos: 2
Acadêmicos envolvidos: 74
Participantes: 633

Nutrição
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Qualidade de Vida 

Participantes do projeto de extensão “In-
tervenção interdisciplinar para melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com obesidade” 
iniciaram o 2º semestre de 2019 com uma ca-
minhada nas ruas próximas ao UniSALESIA-
NO, no começo de setembro. O projeto aten-
de mulheres visando melhoria da qualidade de 
vida e promovendo condições para contribuir 
no processo de emagrecimento. O atendimento 
realizado no projeto é uma oportunidade para 
que os alunos façam a experiência dos procedi-
mentos na prática e no formato interdisciplinar.

Operação Sorriso

A “Operação Sorriso” participou da 9ª Fes-
ta da Mandioca e Leilão de Gado, evento que 
aconteceu no Recinto de Exposições em prol 
da Associação Hospitalar Santa Casa de Lins 
no dia 8 de setembro de 2019.

As atividades da Operação Sorriso foram 
conduzidas por alunos do 3º ano do Curso de 
Psicologia. Os alunos são estagiários de Está-
gio de Núcleo Básico (ENB) II na Santa Casa 
e supervisionados pela Profª Liara Rodrigues 
de Oliveira: Ana Carolina Esquincalha Frizzi, 
Bruna Catallão, Maria Izabel Oliveira Trindade, 
Rubia da Silva, Tatiana Goduto Nobre e William 
Borges Meireles de Britto. O convite foi realiza-
do pela Psicóloga do hospital, Amanda Monge 
Monteiro.

Projeto deExtensão
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Emagrecer com Saúde 

Acadêmicos do módulo de Saúde da Mu-
lher, sob supervisão da Prof.ª Ludmila, realiza-
ram Educação em Saúde para as parturientes 
internadas na maternidade da Santa Casa, com 
o tema de Aleitamento Materno, no Agosto Dou-
rado – Amamentação Vale Ouro. A ação acon-
teceu em agosto.

O Dia Mundial da Amamentação, celebrado 
em 01 de agosto, foi criado em 1992 com a fi-
nalidade de promover o Aleitamento Materno e 
criação de bancos de leite, garantindo melhor 
qualidade de vida para as crianças.

Operação Sorriso

A “Operação Sorriso” proporcionou uma tarde 
recreativa para crianças e jovens do Oratório 
Dom Bosco, no dia 29 de junho. 
O encontro possibilitou novas experiências ar-
tísticas e culturais para que aproximadamente 
70 jovens atendidos no Oratório pudessem se 
expressar, havendo a possibilidade de olhar 
para a sua história através do lúdico, temas im-
portantes foram manifestados, possibilitando a 
autorreflexão. 
As dinâmicas realizadas envolveram bolhas de 
sabão, dança, músicas e muita ludicidade. Ao 
final, os jovens deram um feedback enriquece-
dor ao grupo.
O Oratório acontece uma vez por semana e tem 
o intuito de proporcionar orientações e acolhi-
mento aos 70 jovens, principalmente, os que 
estão à margem da sociedade. 
Já a “Operação Sorriso” tem como propósito 
levar a promoção de humanização aos pacien-
tes internados na Associação Hospitalar Santa 
Casa de Lins. Este projeto faz parte de um es-
tágio de Núcleo Básico realizado por alunos do 
Curso de Psicologia, supervisionado pela Profª 
Liara Rodrigues de Oliveira.

AçõesSaúde
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Balé, Ginástica Artística, Ginástica 
e Rítmica Desportiva (GRD)

Foi realizada a “4ª Mostra dos Projetos So-
ciais para os Pais”, organizada pelo curso de 
Educação Física do Unisalesiano 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 23 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 2019, dezenas de acadêmicos se 
inscreveram no programa e efetivamente re-
alizaram 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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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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