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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 1894. 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 os 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

3.128

Bolsas Sociais filantrópicas (100%) -  64 beneficiados
Bolsas Sociais filantrópicas (50%) - 651 beneficiados
Descontos Comerciais (10% a 50%) - 118 beneficiados
FIES - Financiamento Estudantil - 525 beneficiados
Convênio com Empresas (20%) - 927 beneficiados
Bolsas Prouni (100%) - 495 beneficiados
Bolsas Prouni (50%) - 95 beneficiados
Bolsa ex-aluno (30%) - 87 beneficiados
Bolsa Convenção (100%) - 72 beneficiados
Bolsa Iniciação Científica (50%) - 24 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (100%) - 11 beneficiados
Bolsa de Extensão, por Convênio (50%) - 56 beneficiados
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A R A Ç A T U B A

Acidentes com escorpiões

Familiares de alunos do Curso de Biomedicina partici-
param de um projeto educativo referente a acidentes 
com escorpiões, desenvolvido na Disciplina de Saú-
de Coletiva, ministrada pela Prof.ª Gislene Marcelino. 
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizando meto-
dologia participativa e problematizadora. A atividade foi 
filmada, editada e apresentada em Power Point, em aula 
remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiares dos 
alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus fami-
liares
Local de atendimento: Nas residências dos alunos, junto 
aos seus familiares

Hepatite Zero

O Curso de Biomedicina do UniSALESIANO realizou tes-
tagem gratuita na população adulta de Araçatuba para 
detecção da Hepatite C. Os testes foram aplicados nos 
dias 24 a 26 de agosto, na sede do Rotary Araçatuba, 
e no Araçatuba Shopping. O convite para a Biomedi-
cina participar da campanha foi feito pelo Rotary Ara-
çatuba, que recebeu 400 kits de testes da hepatite C.  
Os testes foram realizados pelas docentes responsáveis 
e os alunos dos estágios supervisionados e da Liga Aca-
dêmica de Imunologia Clínica e Comunitária da Biomedi-
cina. 
Professores envolvidos: 7
Acadêmicos envolvidos: 18
Participantes: Comunidade de Araçatuba - realização de 
213 testes
Local: Sede do Rotary Clube de Araçatuba e no Araçatu-
ba Shopping

BIOMEDICINA

HÁBITOS DO ESCORPIÃO

• Noturno;

• Lugares úmidos (tempo chuvoso);

• Lugares quentes (verão).

• Durante o dia escondem-se sob cascas de árvores, pedras, tijolos e dentro das 
residências, principalmente em sapatos;

• Ralos de banheiros, tanques e pias; 

• Manter o ambiente, o  mais agradável possível (para que não haja manifestações).

HÁBITOS DO ESCORPIÃO

• Noturno;

• Lugares úmidos (tempo chuvoso);

• Lugares quentes (verão).

• Durante o dia escondem-se sob cascas de árvores, pedras, tijolos e dentro das 
residências, principalmente em sapatos;

• Ralos de banheiros, tanques e pias; 

• Manter o ambiente, o  mais agradável possível (para que não haja manifestações).
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Primeiros Socorros na Escola

O Curso de Enfermagem do UniSALESIANO participou 
de uma palestra com o tema “Noções Básicas em Pri-
meiros Socorros”, na Escola Municipal “Cláudio Evan-
gelista Teixeira”, no bairro Alvorada, em Araçatuba. O 
evento aconteceu no dia 28 de fevereiro. O envolvimen-
to dos colaboradores foi bastante positivo, eles levanta-
ram diversos questionamentos, principalmente, no que 
se refere ao engasgamento.
Professores envolvidos: 2
Participantes: 20 pessoas, dentre elas, professores e 
colaboradores da escola.
Local: EMEB “Claudio Evangelista Teixeira”

Dengue/Zika/Chikungunya

Familiares de alunos do Curso de Biomedicina partici-
param de um projeto educativo referente à prevenção 
de doenças como Dengue/Zika/Chikungunya, desen-
volvido na Disciplina de Saúde Coletiva, ministrada pela 
Prof.ª Gislene Marcelino.
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizando me-
todologia participativa e problematizadora. A atividade 
foi filmada, editada e apresentada em Power Point, em 
aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar dos 
alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus fa-
miliares

ENFERMAGEM
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Prevenção do Coronavírus

O Curso de Enfermagem do UniSALESIANO 
realizou uma ação de orientação sobre os cui-
dados na prevenção do Coronavírus com os 
colaboradores da higiene, limpeza e administra-
ção do UniSALESIANO e do Colégio Salesiano 
“Dom Luiz Lasagna”. As orientações serviram 
também para serem levadas para dentro das 
casas dos participantes.
Professor envolvido: 1
Participantes: 80 pessoas
Local: UniSALESIANO e Colégio Salesiano

ENFERMAGEM

Fatores ambientais

Familiares de alunos do Curso de Enfermagem partici-
param de um projeto educativo referente à interferência 
dos fatores ambientais na saúde da população (água, 
resíduos sólidos, resíduos líquidos, ar/atmosfera, solo). 
As famílias pesquisaram sobre o tema, utili-
zando metodologia participativa e problemati-
zadora. A atividade foi filmada, editada e apre-
sentada em Power Point, em aula remota. 
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar 
dos alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus 
familiares



Relatório Social     11

DST/HIV/AIDS

Familiares de alunos do Curso de En-
fermagem participaram de um proje-
to educativo referente às DST(Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) / HIV / AIDS, desen-
volvido na Disciplina de Educação para Saúde. 
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizando 
metodologia participativa e problematizadora. A 
atividade foi filmada, editada e apresentada em 
Power Point, em aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar 
dos alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus 
familiares

Saúde do Idoso

Familiares de alunos do Curso de Enfermagem partici-
param de um projeto educativo referente aos Eixos e 
Diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde do 
Idoso; Eixo da autonomia e capacidade funcional; Eixo 
da assistência ao idoso; e Eixo de educação permanen-
te, desenvolvidos na Disciplina de Saúde do Idoso.
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizando me-
todologia participativa e problematizadora. A atividade 
foi filmada, editada e apresentada em Power Point, em 
aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar dos 
alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus fa-
miliares
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Outubro Rosa

Integrantes do Curso de Fisioterapia orientaram as 
mulheres que frequentam o Centro Comunitário da 
PM, no Bairro São José, em relação à realização do 
autoexame do toque na mama. A ação foi basea-
da no “Outubro Rosa”, movimento internacional de 
conscientização para o controle do câncer de mama. 
Para a atividade foi utilizado um dispositivo simulador 
da mama.
Professores envolvidos: 2
Participantes: 5 pessoas da comunidade
Local: Centro Comunitário da PM, no bairro São José

Defesa da Vida

Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do 
UniSALESIANO desenvolveram ativida-
des de conscientização junto a pacientes 
e seus acompanhantes, na Clínica de Fi-
sioterapia, durante o “Setembro Amarelo”. 
O mês é dedicado a ações de educação em saú-
de em defesa da vida e prevenção ao suicídio. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: Seguidores ou não das redes 
sociais do curso de fisioterapia (IG: 648 impres-
sões)
Local: https://www.instagram.com/p CFNrWSpHCg0/?utm_
source=ig_web_copy_link

FISIOTERAPIA
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Hipertensão

Acadêmicos do Curso de Fisioterapia do UniSALE-
SIANO promoveram ações de saúde, no mês de fe-
vereiro, no combate à hipertensão.
O grupo aferiu pressão arterial e coletou informações 
de Saúde sobre idade, sexo, massa corpórea, altura, 
tabagismo, etilismo, diabetes, outras doenças, cirur-
gia prévia e realização de exercícios físicos de pesso-
as que frequentam a Clínica de Fisioterapia da UNA 
(Universidade Aberta da Melhor Idade), Supermerca-
do Muffato e a região central de Araçatuba, especifi-
camente a Rua Joaquim Nabuco.
Professor envolvido: 1
Participantes: 208
Local: Clínica da UNA, Supermercado Muffato e Rua 
Joaquim Nabuco (ao lado da UNA)

Projeto Bem-Estar

Acadêmicos do Curso de Fisioterapia participa-
ram ativamente de ações de saúde dentro do 
projeto “Bem-Estar”. O grupo formado por cinco 
alunos aferiu sinais vitais, desenvolveu e aplicou 
exercícios e alongamentos a um público formado 
por idosos. As atividades ocorreram entre feverei-
ro até meados de março, nos períodos da manhã 
e tarde.
Professores envolvidos: 2
Participantes: 300 pessoas
Local: Centro Comunitário Roseli, Salão Seicho-
-no-ie, Praça Independência, Supermercado Mu-
ffato, Praça TV
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Câncer de Próstata

Alunos do Curso de Fisioterapia do Uni-
SALESIANO promoveram uma cam-
panha online de combate ao câncer de 
próstata, em alusão ao “Novembro Azul”. 
Através da página do curso no Instagram, 
eles explicaram sobre a doença e as formas 
de prevenção e tratamento. O vídeo está dis-
ponível a todos os interessados no assunto. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: Seguidores ou não das re-
des sociais do curso de fisioterapia (IG: 
646 impressões)
Local: https://www.instagram.com/p/CIG-
tfjaH-D3/?utm_source=ig_web_copy_link

FISIOTERAPIA

HIV

Alunos do Curso de Fisioterapia realizaram uma 
ação educativa e de saúde junto aos usuários 
do SUS (Sistema Único de Saúde) dos bair-
ros Ivo Tozzi e Hilda Mandarino, em Araçatuba. 
No Centro Comunitário do bairro Ivo Tozzi, o grupo 
de acadêmicos ensinou aos participantes exercí-
cios simples para serem realizados em casa; deu 
orientações sobre HIV/AIDS, prevenção de câncer 
de pele, distribuição de panfletos, camisinhas mas-
culina e feminina, aferição de sinais vitais e glice-
mia, massa corpórea e circunferência abdominal. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: 40 pessoas 
Local: Centro Comunitário Ivo Tozzi
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Saúde e Meio Ambiente

Familiares de alunos do Curso de Fi-
sioterapia participaram de um projeto 
educativo referente à Saúde e Meio 
Ambiente, desenvolvido na Discipli-
na de Formação Política e Social. 
As famílias pesquisaram sobre o 
tema, utilizando metodologia parti-
cipativa e problematizadora. A ativi-
dade foi filmada, editada e apresen-

Violência e Sociedade

Familiares de alunos do Curso de 
Fisioterapia participaram de um 
projeto educativo referente à Vio-
lência e Sociedade, desenvolvido 
na Disciplina de Formação Política 
e Social.
As famílias pesquisaram sobre o 
tema, utilizando metodologia parti-
cipativa e problematizadora. A ati-
vidade foi filmada, editada e apre-

tada em Power Point, em aula remota. 
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica 
e familiar dos alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto 
aos seus familiares

sentada em Power Point, em aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e 
familiar dos alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto 
aos seus familiares
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Preconceito étnico-cultural

Familiares de alunos do Curso de Fisioterapia 
participaram de um projeto educativo referente 
ao Preconceito étnico-cultural, desenvolvido na 
Disciplina de Formação Política e Social.
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizan-
do metodologia participativa e problematizado-
ra. A atividade foi filmada, editada e apresentada 

Covid-19

Alunos do Curso de Fisioterapia promoveram uma 
ação de educação em saúde voltada à prevenção da 
Covid-19, com orientações sobre procedimentos de hi-
gienização das mãos, roupas, calçados e objetos ao 
chegar em casa. As ações aconteceram no mês de se-
tembro e atingiram o público que frequenta a Clínica de 
Fisioterapia, instalada na UNA (Universidade Aberta da 
Melhor Idade): pacientes, acompanhantes, funcioná-
rios, estagiários e docentes.
Professores envolvidos: 2
Participantes: 70 pessoas
Local: Clínica de fisioterapia do UniSALESIANO e esta-
cionamento da UNA. 
E online: https://fb.watch/4Pfcd2wo4h/

FISIOTERAPIA

em Power Point, em aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar dos 
alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus fa-
miliares
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Contribuição da Fisioterapia

Familiares de alunos do Curso de Fisioterapia 
participaram de um projeto educativo referente 
à Contribuição da Fisioterapia na melhoria da 
qualidade de vida da população, desenvolvido 
na Disciplina de Formação Política e Social. 
As famílias pesquisaram sobre o tema, uti-
lizando metodologia participativa e proble-
matizadora. A atividade foi filmada, editada 

Projeto educativo referente ao Dia-
betes

Familiares de alunos do Curso de Fisioterapia 
participaram de um projeto educativo referente 
ao Diabetes, desenvolvido na Disciplina de Saú-
de Coletiva-voluntariado.
As famílias pesquisaram sobre o tema, utilizan-
do metodologia participativa e problematizado-
ra. A atividade foi filmada, editada e apresentada 

e apresentada em Power Point, em aula remota. 
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar 
dos alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus 
familiares

em Power Point, em aula remota.
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade acadêmica e familiar dos 
alunos envolvidos
Local: Nas residências dos alunos, junto aos seus fa-
miliares
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Ação Solidária Atléticas

As Atléticas Acadêmicas dos cursos do UniSALESIANO 
se uniram em prol de uma campanha chamada “Ação So-
lidária”, que teve o objetivo de arrecadar alimentos para 
serem doados ao Lar da Velhice, de Araçatuba.
A campanha aconteceu entre os dias 27 de fevereiro e 
26 de março de 2020, com arrecadação de óleo, leite e 
açúcar.
Professor envolvido: nesse caso, aluna Ana Flávia de 
Jesus Alves, do Curso de Medicina
Participantes: comunidade local
Local: UniSALESIANO Araçatuba

Educação em saúde

Durante o primeiro semestre de 2020, os mem-
bros efetivos da Liga Acadêmica de Medicina 
de Família e Comunidade promoveram um 
encontro de educação em saúde, na sede da 
Escola Estadual “Silvestre Augusto do Nas-
cimento”, no Distrito de Engenheiro Taveira. 
Utilizando cartazes, panfletos e bonecos, 
foram abordados temas, como: importância 
da mamografia; fatores de risco para câncer 
de mama e colo de útero; vacinação con-
tra o HPV; modo correto de lavagem das 
mãos, entre outros importantes assuntos. 
Além disso, foi criado um espaço para crian-
ças atendidas pelo projeto, assim, foi possí-
vel estabelecer diálogo com os participantes, 
de forma descontraída, a fim de identificar 
vulnerabilidades daquela população.
A Liga também distribuiu às mulheres pre-
sentes no projeto uma lembrança em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher.  
Professor envolvido: 1
Participantes: Comunidade de Engenheiro 
Taveira
Local: Escola Estadual “Silvestre Augusto do 
Nascimento”

MEDICINA
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Comida Econômica

O Curso de Nutrição do UniSALESIANO, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Edu-
cação de Araçatuba, criou o projeto “Comida 
Econômica”, que tem por objetivo orientar 
as famílias participantes do programa “Me-
renda no Lar” sobre os cuidados com os 
alimentos fornecidos aos alunos que estão 
em suas casas nesse período de pandemia, 
orientando sobre higiene das mãos e na ma-
nipulação, conservação e receitas práticas.
Professores envolvidos: 6

Higiene dos Alimentos

O Curso de Nutrição idealizou um 
projeto interdisciplinar, chamado 
Educação Nutricional e Higiene 
dos Alimentos, para ser trabalho-
do na casa dos acadêmicos, junto 
com seus familiares.
Cada um produziu um vídeo, en-
volvendo a higiene das mãos e 
dos alimentos. Esse vídeo foi pu-
blicado nas redes sociais do Cur-
so e também da Instituição.

NUTRIÇÃO

 

Professores envolvidos: 2
Participantes: Acadêmicos e seus familiares, aberto ao 
público através das mídias sociais e site Institucional
Local: casas dos alunos e redes sociais

Participantes: Comunidade em geral, acadêmicos do 
curso de Nutrição e seus familiares, alunos da rede pú-
blica municipal
Local: Residências dos alunos e professoras do curso 
de Nutrição, redes sociais do curso, da Prefeitura Muni-
cipal e da Instituição.
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E-book de Receitas Práticas

Alunos do Curso de Nutrição do UniSALE-
SIANO elaboraram um e-book com receitas 
práticas e baratas, para o dia a dia, na aula 
de Gastronomia. O e-book foi publicado 
nas mídias sociais do curso e da Instituição. 
O objetivo da criação do e-book foi gerar 
aprendizado na produção de todo o conte-
údo digital, além de dar acesso ao público 
em geral de receitas com maneira fácil e 
sustentável.
Professor envolvido: 1
Participantes: Acadêmicos e seus familia-
res, e a comunidade.
Local: Laboratório de Técnicas e Dietéticas 
e redes sociais

Oração a Nossa Senhora 
Aparecida

A maior Romaria Universitária do Brasil, 
promovida pelo UniSALESIANO até Apa-
recida, não pode ter sua 6ª edição reali-
zada em 2020 por conta da pandemia do 
coronavírus. 
Dessa forma, a Reitoria e a Pastoral Uni-
versitária do UniSALESIANO criaram a 
“Campanha de Oração a Nossa Senhora 
Aparecida”, que teve por objetivo reunir os 
pedidos de orações da comunidade acadê-
mica e local, que podem ser feitos através 
de um formulário online, para, depois, se-
rem levados à Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida.
Professor envolvido: Institucional
Participantes: Comunidade em geral.
Local: Online, pelo site do UniSALESIA-
NO – www.unisalesiano.com.br

NUTRIÇÃO

PASTORAL UNIVERSITÁRIA
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Empatia

O Curso de Psicologia do UniSALESIANO promoveu 
aos seus alunos uma Live com o tema: “Empatia na 
Promoção da Qualidade de Vida”, em alusão ao “Se-
tembro Amarelo”, mês de conscientização da preven-
ção ao suicídio. O evento online, que foi transmitido 
via Google Meet, no dia 16 de setembro, às 21h, teve 
como convidada a neuropsicóloga Amably Monari, de 
São Paulo, que é mestre em Mudança Social e Partici-
pação Política pela USP (Universidade de São Paulo).
Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de pre-
venção ao suicídio, iniciada em 2015. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: 225 acadêmicos 
Local: Online

Atendimento Online

De forma inédita, o UniSALESIANO atendeu a pedidos 
de alunos e também da Secretaria de Saúde de Araça-
tuba e desenvolveu o programa “Atendimento Psicológi-
co Online”, direcionado à comunidade acadêmica e aos 
profissionais de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) 

PSICOLOGIA

que atuam na linha de frente ao combate da 
pandemia do novo Coronavírus. Portanto, os 
integrantes desses dois grupos: acadêmicos, 
administrativos, professores e profissionais 
da saúde dos serviços públicos de Araçatuba, 
já puderam entrar em contato pelo WhatsApp 
(18) 99745-9099 para solicitar o atendimento 
a distância.
Professores envolvidos: 7
Participantes: 24
Local: Online
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INSTITUCIONAL

Voluntariado Missionário

A Pastoral Universitária do UniSALE-
SIANO promoveu uma campanha de 
inverno e arrecadou mais de 80 cober-
tores novos, que foram doados para os 
índios das aldeias de Meruri (Bororo) e 
São Marcos (Xavante), no Mato Grosso.
A entrega dos cobertores de casal foi 
feita no dia 13 de agosto, pelo Pró-Rei-
tor de Pastoral, Pe. Erondi Tamandaré, 
ao Diretor das Missões de São Marcos 
e Meruri, Pe. Andelson Dias de Olivei-
ra, em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul.
Professor envolvido: Institucional
Participantes: Comunidade em geral
Local: UniSALESIANO Araçatuba

Arrecadação 
de alimentos

Alunos do UniSALESIA-
NO promoveram a “Ação 
Solidária”, que teve por 
objetivo arrecadar recur-
sos para a compra de 
alimentos para os indíge-
nas das aldeias de Meruri 
(Boe Bororo) e São Mar-
cos (Xavante). A ação foi 
realizada em meados de 
julho de 2020, por meio de transferência online.
Professor envolvido: Institucional
Participantes: Comunidade acadêmica e aberta
Local: online
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Dia das Crianças e 
Nossa Senhora Aparecida

Em comemoração ao Dia das Crianças e de 
Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro de 
2020, o UniSALESIANO realizou a entrega de 
cestas básicas, sacolinhas de doces e ração 
para cães e gatos a 50 famílias atendidas pelo 
“Oratório Dom Bosco”, no bairro Água Branca, 
em Araçatuba.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 250 pessoas
Local: Oratório Dom Bosco - Bairro Água Bran-
ca, em Araçatuba.

Aniversário de Dom Bosco

Em comemoração ao aniversário de 205 anos de 
Dom Bosco, fundador dos Salesianos, no dia 16 de 
agosto de 2020, o UniSALESIANO entregou cestas 
básicas às famílias atendidas no “Oratório Dom Bos-
co”.
Os voluntários do Oratório se dividiram em carros 
e entregaram 50 cestas básicas e 150 sacolinhas 
de guloseimas, acompanhadas de uma oração a 
Dom Bosco, nas casas das famílias de crianças e 
jovens que frequentam a entidade social, localizada 
no bairro Água Branca, em Araçatuba. O montante 
foi arrecadado entre os colaboradores do UniSALE-
SIANO.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 250 pessoas
Local: Oratório Dom Bosco - Bairro Água Branca, 
em Araçatuba.
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Comemoração de Natal

Em comemoração ao Natal,  no dia 19 
de dezembro de 2020, os voluntários do 
“Oratório Dom Bosco” entregaram: cestas 
básicas, guloseimas, refrigerantes, pane-
tones e gibis educativos para 50 famílias 
atendidas pelo projeto. A ação encerrou as 
campanhas solidárias realizadas no ano 
de 2020, com o objetivo de manter o aten-
dimento às famílias em vulnerabilidade 
social pertencentes ao projeto, mesmo em 
tempos de pandemia.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 250 pessoas
Local: Oratório Dom Bosco - Bairro Água 
Branca, em Araçatuba.

INSTITUCIONAL

Doação de roupas

Mais de 500 peças de roupas foram distribu-
ídas às famílias carentes que moram na re-
gião dos bairros Água Branca 1, 2 e 3, em 
Araçatuba, na tarde do dia 22 de agosto de 
2020. As roupas foram doadas pelos volun-
tários e parceiros do “Oratório Dom Bosco”.
O montante foi separado por público: infantil, 
feminino e masculino, e dividido em mesas 
que ficaram dentro do espaço onde funcio-
na o Oratório, na Paróquia Salesiana de São 
Francisco de Assis.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 250 pessoas
Local: Oratório Dom Bosco - Bairro Água 
Branca, em Araçatuba.
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Entrega de alimentos

Voluntários do “Oratório Dom Bosco” aju-
daram na entrega de kits de alimentos 
do PAA (Programa de Aquisição de Ali-
mentos) para idosos e pessoas com difi-
culdades de locomoção que moram nos 
bairros localizados na região do CRAS 
do Umuarama.
Trata-se de uma parceria com a Secre-
taria de Assistência Social de Araçatuba 
com o objetivo de evitar aglomerações 
de pessoas nos serviços sociais devido 
à prevenção ao novo coronavírus.
Professores envolvidos: Docentes dos 
cursos de Educação Física e Psicologia 
Participantes: Idosos atendidos pelo 
PAA
Local: Bairro Umuarama, Araçatuba

Materiais de limpeza

Voluntários do “Oratório Bom Bosco” entre-
garam kits de materiais de limpeza e higie-
ne aos alunos participantes do projeto, no 
dia 18 de abril de 2020. Além dos kits, com-
postos de água sanitária, detergente, sabão 
para lavar roupa, sabonete e pasta de den-
te, as crianças e adolescentes receberam 
uma caixa de bombom como lembrança de 
Páscoa.
Professores envolvidos: 3
Participantes: 250 pessoas
Local: Oratório Dom Bosco - Bairro Água 
Branca, em Araçatuba.
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L I N S

Cidadania e Responsabilidade Social

Como parte da 17ª Semana de Cidadania e Respon-
sabilidade Social, acadêmicos do Curso de Biome-
dicina arrecadaram caixas de luvas cirúrgicas para 
doação a instituições parceiras do UniSALESIANO. 
Professor envolvido: 1
Participantes: Instituições parceiras do UniSALE-
SIANO 
Local: UniSALESIANO

Semana de Cidadania e 
Responsabilidade Social

Acadêmicos do Curso de Biomedicina do UniSALESIA-
NO fizeram doações de diversos itens de limpeza e higie-
ne pessoal (água sanitária, papel higiênico), bem como 
vários gêneros alimentícios (bolachas de maisena e cai-
xas de leite longa vida), que foram encaminhados para 
instituições parceiras no contexto das Ações de Respon-
sabilidade Social, programa vinculado à Associação Bra-
sileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).   
Professor envolvido: 1
Participantes: Instituições parceiras do UniSALESIANO 
Local: UniSALESIANO

BIOMEDICINA
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Carreata – Responsabilidade Social

Alunos e professores do Curso de Enfermagem 
do UniSALESIANO participaram da Carreata So-
lidária, uma iniciativa para estimular e incenti-
var a população e as empresas para as doações 
de alimentos à comunidade que mais necessita. 
Professores envolvidos: 9
Participantes: comunidade acadêmica
Local: Quadra do UniSALESIANO e ruas da cidade

Carreata Solidária

Alunos e professores do Curso de Educação Física 
do UniSALESIANO promoveram a Carreata Soli-
dária para arrecadar alimentos e depois serem en-
tregues ao Setor de Assistência Social e Pastoral. 
O vídeo explicativo da importância da prática da ativi-
dade física foi postado no canal do youtube do curso. 
Segue o link do vídeo: https://youtu.be/Wn-u6TKkgJg 
Professores envolvidos: 21
Participantes: Colaboradores e comunidade externa 
Local: https://youtu.be/Wn-u6TKkgJg

ENFERMAGEM

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Ensino-serviço

Um encontro entre integrantes do 
UniSALESIANO de Lins e Secre-
tarias Municipais de Saúde liga-
das a sete municípios da região de 
Lins, por meio da Divisão Regional 
de Saúde VI, de Bauru, possibili-
tou um processo de formação e ca-
pacitação profissional para a CE 
– Consulta de Enfermagem e PBE 
– Prática Baseada em Evidências. 
Professores envolvidos: 2
Participantes: 35
Local: UniSALESIANO

ENFERMAGEM

Dia da Mulher

Alunos do Curso de Enfermagem do Uni-
SALESIANO realizaram atividade na Uni-
dade Básica de Saúde de Getulina, em co-
memoração ao Dia Internacional da Mulher. 
O evento contou com uma palestra de 
empoderamento da mulher, sua impor-
tância e como a Enfermagem é respon-
sável pelo cuidado feminino. Os alunos cui-
daram das participantes com uma ação de 
bem-estar com massagem e higienização facial. 
Professores envolvidos: 5
Participantes: mulheres usuárias do SUS
Local: UBS do município de Getulina
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ESTÉTICA

Carreata Solidária

Alunos dos cursos de Estética e Fisiote-
rapia do UniSALESIANO participaram da 
Carreata Solidária, que teve por objeti-
vo arrecadar alimentos e produtos de lim-
peza para pessoas mais necessitadas. 
Professores envolvidos: 10
Participantes: 50 pessoas da comunidade, 
docentes e acadêmicos
Local: ruas de Lins

Workshop

Alunos do Curso de Estética promoveram 
o 2º Workshop com o tema “Como cui-
dar da saúde e bem-estar com óleos es-
senciais? O evento, que foi voltado aos 
alunos, ex-alunos e comunidade em ge-
ral, aconteceu no auditório Dom Bosco. 
Foram abordados pontos importantes sobre os 
efeitos dos óleos essenciais para a saúde inte-
gral, sobre a facilidade de tê-los presentes no 
cotidiano e diversas formas de aplicabilidade. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 30
Local: Auditório Dom Bosco
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Obesidade

O Curso de Fisioterapia do Uni-
SALESIANO promove o proje-
to de extensão chamado “In-
tervenção interdisciplinar para 
melhoria da qualidade de vida 
de pessoas com obesidade”. 
O projeto atende mulheres vi-
sando melhoria da qualidade de 
vida e promovendo condições 
para contribuir no processo de 
emagrecimento. O atendimen-
to é uma oportunidade para que 
os alunos façam a experiên-
cia dos procedimentos na práti-
ca e no formato interdisciplinar. 
Professores envolvidos: 8
Participantes: Comunida-
de, Docentes e Acadêmicos 
Local: UniSALESIANO

Gestantes

Alunos do Curso de Fisioterapia do 
UniSALESIANO realizaram uma cam-
panha de arrecadação de alimentos 
voltada para as gestantes que fre-
quentam a Associação Santa Paulina. 
A Associação Beneficente Santa 
Paulina trata-se de uma organiza-
ção sem fins lucrativos, que aten-
de gestantes, por meio de cursos, 
sessões de fisioterapia e psicolo-

FISIOTERAPIA

gia e, após o parto, dá o atendimento aos bebês. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 20
Local: Clínica de Fisioterapia
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Carreata do Bem

Alunos e professores do Curso de Nutrição do UniSALESIA-
NO participaram da Carreata do Bem, que focou no traba-
lho de conscientização da comunidade para ajudar com ali-
mentos para serem distribuídos para entidades de caridade. 
Professores envolvidos: 3
Participantes: Comunidade acadêmica
Local: ruas de Lins

Educação em tempos de 
pandemia

O Curso de Pedagogia do UniSALE-
SIANO realizou a Live “Educação em 
tempos de pandemia”, envolvendo 
120 acadêmicos e aberto ao público.  
O evento trouxe convidados de Insti-
tuições de renome, que trataram sobre 
novos olhares, nuances e desafios.  
Professores envolvidos: 6
Participantes: 2.552 visualizações
Local: Facebook da Pedagogia

NUTRIÇÃO

PEDAGOGIA
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Saúde mental do professor

O Curso de Pedagogia do UniSALESIANO 
realizou uma Live para tratar sobre a saúde 
mental do professor e o uso de TICs - tec-
nologias da informação e comunicação - na 
Educação Básica. 
Houve a discussão com especialista sobre o 
momento difícil que educadores estão viven-
do visto à adaptação urgente da utilização 
das tics em seu trabalho.
Professores envolvidos: 6
Participantes: 3.499 visualizações
Local: Facebook da Pedagogia

Educação Infantil remota

O Curso de Pedagogia do UniSALESIANO 
promoveu uma Live para abordar o tema 
“Educação Infantil remota em tempos de 
pandemia: perspectivas e reflexões”. Houve 
discussão com especialista sobre a atuação 
do profissional que atua na educação infantil 
dessa forma.
Professores envolvidos: 6
Participantes: 4.010 visualizações
Local: Facebook da Pedagogia

PEDAGOGIA
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PSICOLOGIA

A Psicologia na Pandemia

O Curso de Psicologia do UniSALESIANO promoveu 
uma série com 3 Lives destinadas aos alunos, ex-alunos 
e profissionais da psicologia para discutir temas perti-
nentes à pandemia, tais como: afeto, ansiedade, medo, 
gestão do tempo, mudanças na rotina e futuro pós-pan-
demia.
Professor envolvido: 6
Participantes: 250 acadêmicos e 30 ex-alunos
Local: online

Atendimento psicológico 
online

O Curso de Psicologia ofereceu à co-
munidade acadêmica atendimento gra-
tuito online, através das redes sociais. 
A atividade foi motivada pelo contexto 
da Covid-19, que trouxe como impactos 
perceptíveis o aumento de demandas de 
saúde mental na população. 
O serviço teve parceria com ex-alunos do 
curso, com inscrição ativa no CRP-SP, e 
foi amparado na legislação e nas orienta-
ções da Resolução nº 4 de 2020.
Professor envolvido: 1
Participantes: 21 pacientes (19 acadê-
micos e 2 público externo)
Local: online
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Oriente-se Mirim

O Projeto “Oriente-se Mirim”, do 
Curso de Psicologia do UniSALE-
SIANO, promoveu orientação pro-
fissional para jovens estudantes aten-
didos pelo Centro de Formação do 
Mirim, de Lins, por meio do estágio 
dos alunos do 8º semestre do curso. 
A atividade foi realizada entre os dias 
13 de outubro e 25 de novembro, com 
o objetivo de trabalhar autoimagem e, 
consequentemente, o autoconhecimen-
to e os valores adquiridos no decorrer 
da vida desses estudantes, além de 
orientar a visão enquanto jovem que 

Orientação Profissional

O Curso de Psicologia promoveu o proje-
to “Orientação Profissional para Adolescen-
tes de Escola Pública”, entre os dias 8 de 
outubro e 26 de novembro de 2020, na Escola Téc-
nica Estadual Centro Paula Souza de Lins (ETEC). 
A proposta do estágio permitiu aos alunos do 8° 
semestre do Curso de Psicologia a inserção na 
Instituição de forma online pela plataforma Mi-
crosoft Teams, visando promover os objetivos de 
trabalhar o autoconhecimento, o conhecimen-
to sobre as profissões e o planejamento futuro. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 7
Local: online

PSICOLOGIA
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procura se estabelecer no mercado de trabalho optando 
por aquilo que suas habilidades sejam mais coerentes. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 7 
Local: online
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Va lo r i zação 
da Autoestima

Estagiários do Curso 
de Psicologia apre-
sentaram estudo 
de caso abordando 
os temas: “Centro 
Dia do Idoso - mu-
dança de paradig-

Habilidades 
cognitivo-sensoriais

O Curso de Psicologia reali-
zou um estudo de caso com o 
tema “A Importância dos Cin-
co Sentidos para a Memória 
dos Idosos”. O público-alvo 
foi formado por idosos com 
idade entre 60 a 93 anos, da 
Sociedade de Proteção à Ve-
lhice “Lar Padre Geremias”. 
O trabalho focou no desenvolvimento de habilidades 
cognitivo-sensoriais em idosos institucionalizados. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 2
Local: online

ma na atenção ao idoso fragilizado” e “Aspectos 
Cronológicos, Biológicos, Psicológicos e Sociais”. 
Os trabalhos foram baseados em histórias de vida dos 
frequentadores do CDI (Centro Dia do Idoso), de Lins. 
Professor envolvido: 1
Participantes: 4
Local: online



36     Relatório Social



Relatório Social     37

PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS | Orientações
12.751 views

Saúde na Quarentena

O UniSALESIANO, desde o início da pandemia do novo 
coronavírus, se preocupou em levar orientações pertinen-
tes ao combate da Covid-19 a todos. Para isso, envolveu 
a comunidade acadêmica na produção de artes, vídeos e 
ações que pudessem colaborar para a conscientização com a pre-
venção da doença e meios de vivenciar o isolamento da melhor 
forma possível. Confira abaixo a l ista de atividades que foram 
produzidas:

https://www.youtube.com/watch?v=M_H5u_mEyQs
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LIDAR COM ANSIEDADE | Psicologia 
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://www.youtube.com/watch?v=HEaJeAwyfXI
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AMIGOS DE PATAS | Cuide dos animais - Medicina Veterinária 
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://www.youtube.com/watch?v=HEaJeAwyfXI
https://www.youtube.com/watch?v=q4GMCiqfu0c
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CORONAVÍRUS E O UNIVERSO INFANTIL | Psicologia 
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/AmJXAcLR5b4
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PARAMENTAÇÃO | Medicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/AmJXAcLR5b4
https://youtu.be/na6Y9ZBsRis
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ALIMENTAÇÃO EM CASA | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

ALIMENTAÇÃO EM CASA | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/n4qfiWShL94
https://youtu.be/n4qfiWShL94
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ATIVIDADE FÍSICA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL| Ed. Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://www.youtube.com/watch?v=wBjRic1UdLg
https://youtu.be/n4qfiWShL94
https://youtu.be/n4qfiWShL94
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EXERCÍCIOS PRÁTICOS | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/f6-BdMjvh3A
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RECEITA BOLO  | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/f6-BdMjvh3A
https://youtu.be/1GceGEebFgs
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JOGOS E BRINCADEIRAS PARA CRIANÇAS | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/4pGIj3pX8Og
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ORIENTAÇÕES DE ALONGAMENTO | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/4pGIj3pX8Og
https://youtu.be/L42EyYclFI0
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ATIVIDADE FÍSICA PARA IDOSOS  | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/RnxGzpuY8YE
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MASCARA CASEIRA  | Biomedicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/RnxGzpuY8YE
https://youtu.be/2fx1IPJR1mY


50     Relatório Social

TIPO DE MÁSCARAS | BIOMEDICINA
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/pMHcEqq6COY
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS | Biomedicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/pMHcEqq6COY
https://youtu.be/zUrMmYs1-jo
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TESTE IMUNOLÓGICOS COVID-19 | Biomedicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/PBaClqG287o


Relatório Social     53

RECEITA DE PÃO DE ABOBRINHA | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/PBaClqG287o
https://youtu.be/HEjzdQQl1To


54     Relatório Social

EXERCÍCIO PARA IDOSOS | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/YiKyWYm7mMw


Relatório Social     55

ALIMENTOS PARA AUXILIAR NA ANSIEDADE | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/YiKyWYm7mMw
https://youtu.be/hwspKG125uw


56     Relatório Social

RECEITA DE PÃO DE QUEIJO | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/qyHIbAwri5k
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BEM ESTAR RESPIRATÓRIO | Fisioterapia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/qyHIbAwri5k
https://youtu.be/VZJzx_QKNLg


58     Relatório Social

5 DICAS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS | Fisioterapia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://www.youtube.com/watch?v=90I8CNWnbt4


Relatório Social     59

FAMÍLIA NA QUARENTENA - O QUE FAZER? | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://www.youtube.com/watch?v=90I8CNWnbt4
https://youtu.be/WIV-HE7ZXnE


60     Relatório Social

HIPERTENSÃO EM ÉPOCA DE QUARENTENA | Farmácia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/ZtpTCx1-Xas


Relatório Social     61

ATIVIDADE FÍSICA P/ CRIANÇAS COM AUTISMO | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/ZtpTCx1-Xas
https://youtu.be/1GNfdOVsB40


62     Relatório Social

USO CORRETO DA MÁSCARA | Medicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/92Ey0TjbgSU


Relatório Social     63

DICAS E CUIDADOS EM ÉPOCA DE PANDEMIA | FIsioterapia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/92Ey0TjbgSU
https://www.youtube.com/watch?v=M_H5u_mEyQs


64     Relatório Social

OBESIDADE E COVID-19 | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/fy9fPKTfLhU


Relatório Social     65

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA PANDEMIA | Nutrição
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

https://youtu.be/fy9fPKTfLhU
https://youtu.be/UKfKpXIiKfE


66     Relatório Social

Podcast UniSALESIANO

Seguindo a mesma linha de trabalho do projeto Saúde na Quaren-
tena, o UniSALESIANO investiu na produção de Podcasts com te-
mas voltados à pandemia do novo coronavírus. Para isso, a equi-
pe de Comunicação convidou colaboradores da Instituição para 
explanarem sobre o assunto de forma fidedigna e consciente.

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-colaboradores-do-unisalesiano-adotam-estrelinhas-e-presenteiam-jovens-do-oratorio-dom-bosco#t=0:00


Relatório Social     67

ESTRELINHAS
DO ORATÓRIO

Colaboradores do 
UniSALESIANO 

adotam estrelinhas e 
presenteiam jovens do 
“Oratório Dom Bosco”

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-colaboradores-do-unisalesiano-adotam-estrelinhas-e-presenteiam-jovens-do-oratorio-dom-bosco#t=0:00


68     Relatório Social

CÂNCER E 
COVID-19
Com o Coordenador do 
Curso de Medicina, 
Dr. Antônio Henrique 
Poletto

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Maioria-dos-clientes-atendidos-na-Clnica-de-Psicologia-sente-efeitos-da-pandemia-elc6t6/a-a3jth6o
https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Oncologista-e-Coordenador-do-Curso-de-Medicina-escreve-artigo-sobre-cncer-e-Covid-19-elc72a/a-a3jthn3
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EFEITOS
DA PANDEMIA

Com a Coordenadora 
do Curso de Psicologia, 

Mirella Justi 

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Maioria-dos-clientes-atendidos-na-Clnica-de-Psicologia-sente-efeitos-da-pandemia-elc6t6/a-a3jth6o


70     Relatório Social

CAMPANHA DE 
ORAÇÃO A 
NOSSA SENHORA 
APARECIDA
Com Pró-Reitor de 
Pastoral, Pe. Erondi 
Tamandaré

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Clnica-de-Fisioterapia-do-UniSALESIANO-reabre-com-atendimentos-programados-ejfk3e/a-a36ebh7
https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Pr-Reitor-de-Pastoral--Pe--Erondi-Tamanhadar--explica-o-formato-da-Campanha-de-Orao-a-Nossa-Senhora-Aparecida-ek9fl0/a-a3cfaec


Relatório Social     71

REABERTURA
CLÍNICA DE 

FISIOTERAPIA
Clínica de Fisioterapia do 

UniSALESIANO reabre 
com atendimentos 

programados

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Clnica-de-Fisioterapia-do-UniSALESIANO-reabre-com-atendimentos-programados-ejfk3e/a-a36ebh7


72     Relatório Social

AÇÕES 
SOCIAIS
Ações sociais do 
UniSALESIANO 
promovidas no mês de 
agosto, com a 
Coordenadora do Curso 
de Educação Física, 
Juliana Mitidiero

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Professora-Mirella-Martins-Justi-fala-sobre-o-Canal-de-Atendimento-Psciolgico-Online-ei5i4b/a-a2us32c
https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Aes-sociais-do-UniSALESIANO-promovidas-no-ms-de-agosto-eib3cm/a-a2vsfc5


Relatório Social     73

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO

ONLINE
Professora Mirella 

Martins Justi fala sobre 
o Canal de Atendimento 

Psicológico Online

https://anchor.fm/unisalesiano-aracatuba/episodes/Podcast-UniSALESIANO-Professora-Mirella-Martins-Justi-fala-sobre-o-Canal-de-Atendimento-Psciolgico-Online-ei5i4b/a-a2us32c


74     Relatório Social

LIVRO
DIGITAL
Nutrição cria e 
disponibiliza livro digital 
com receitas de sucos e 
chás fitoterápicos

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-e-book-do-curso-de-nutricao-contem-receitas-com-alimentos-anti-inflamatorios
https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-nutricao-cria-e-disponibiliza-livro-digital-com-receitas-de-sucos-e-chas-fitoterapicos
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E-BOOK
NUTRIÇÃO

E-book do curso de 
Nutrição contém receitas 

com alimentos 
anti-inflamatórios

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-e-book-do-curso-de-nutricao-contem-receitas-com-alimentos-anti-inflamatorios


76     Relatório Social

LAVE AS
MÃOS!
Curso de Biomedicina 
alerta: mãos bem lavadas 
é com água, sabão e 
higienizadas com álcool

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-alunos-atendem-pacientes-com-dores-de-cabeca-abdominais-e-com-transtorno-de-ansiedade
https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-curso-de-biomedicina-alerta-maos-bem-lavadas-e-com-agua-sabao-e-higienizadas-com-alcool


Relatório Social     77

ATENDIMENTO
DE PACIENTES

Alunos atendem 
“pacientes” com dores 

de cabeça, abdominais e 
com transtorno de 

ansiedade

https://soundcloud.com/user-57099681/podcast-alunos-atendem-pacientes-com-dores-de-cabeca-abdominais-e-com-transtorno-de-ansiedade


78     Relatório Social

Webinar UniSALESIANO

Além dos vídeos e podcasts relacionados ao projeto Saúde na Quarentena, o Uni-
SALESIANO produziu conteúdo mais aprofundado dos temas que envolvem o 
combate ao coronavírus e suas nuances e disponibilizou em formato de Webinar. 
Confira:

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=qzgVAr4zKLk


Relatório Social     79

ORIENTAÇÃO MÉDICA SOBRE DIABETES MELLITUS | Medicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=qzgVAr4zKLk


80     Relatório Social

ORIENTAÇÃO MÉDICA SOBRE PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO | Medicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=CzKEs6QhFu4
https://www.youtube.com/watch?v=XUmxH1OQ-Xc
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ORIENTAÇÃO MÉDICA SOBRE SINUSITE | Medicina
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=CzKEs6QhFu4
https://www.youtube.com/watch?v=XUmxH1OQ-Xc


82     Relatório Social

DICAS DE FISIOTERAPIA SOBRE LESÕES EM CRIANÇAS | Fisioterapia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=Zvgzcc5CHGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2cJUXeLgjSs


Relatório Social     83

DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS EM BEBÊS | Enfermagem
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=Zvgzcc5CHGs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2cJUXeLgjSs


84     Relatório Social

HABILIDADES SOCIAIS E REGULAÇÃO EMOCIONAL | Psicologia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=4mnkBho1fF0
https://www.youtube.com/watch?v=LFpLkRAAquA
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DICAS PARA PREVENÇÃO DE QUEDA | Fisioterapia
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=4mnkBho1fF0
https://www.youtube.com/watch?v=LFpLkRAAquA


86     Relatório Social

QUALIDADE DE VIDA NA SOCIEDADE | Educação Física
12.751 views 754 12 COMPARTILHAR SALVAR

WEBINAR

https://www.youtube.com/watch?v=R34W8gpdbxg&feature=youtu.be
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