RELATÓRIO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – 2009

I. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Pró-Reitoria de Extensão

Unidades de Apoio

Programas de
Extensão

Luciano, Carmem, Renata, Rosa, Bia, Marj.
Release, imprensa, textos, arquivos, suporte a
atividades, internet, eventos, foto, clipping.

Comunicação

1. Inclusão Social, Trabalho
e renda.

Dotto:
Captação de recursos, conselho de cursos,
convênios e parcerias

Relações
Institucionais

Dotto, Diogo, Leandro
Briefing, cont.com agências, acompanhamento
de artes, planejamento de campanhas, SIM

Projetos de
Extensão

2. Atenção à saúde e
qualidade de vida

Marketing

3. Comunicação para o
ensino, pesquisa e
extensão.
4. Novas competências,
ações empreendedoras e
cidadania.
5. Cultura e Universidade.
6. Esporte, Lazer e Saúde.

Ricardo, Lurdes, Marina, Priscila
Estágios, apoio psic/voc, Uni.sênior, Paes, jogos
USCS, festival de música, ações Promocionais

Paulo Moura
(Prog. Cultura e Universidade) oficinas de voz
e teatro, grupo vocal, atividades culturais

Erica e Marli - Apoio ao deficiente,
capacitação de professores e funcionários

CIDAP

7. Meio ambiente e
desenvolvimento urbano
8. Programa de Formação
continuada.

Núcleo de Ação
Cultural

Núcleo de
Acessibilidade

9. Universidade Sênior.
10. Apoio a Entidades
Sociais.
11. Cooperação e relações
Interinstitucionais.
12. ProEduc

Antonio Fernando .Alves,
Aline Bischoff - Monitora
Técnica
Integração com o Ensino
Básico (fundamental e
médio) Universidade Aberta,
Desafio de Redação, cursos
e oficinas de formação
professores

II. PRINCIPAIS PROJETOS E ATIVIDADES EXTENSÃO REALIZADAS, POR ÁREA TEMÁTICA
1. Comunicação
1.1 Programa Tela Universitária exibido às sextas-feiras no Canal Net Cidades: 48 programas
previstos até final do ano, 46 Produzidos e 45 exibidos(até 30/11).
1.2 Programação da Plug Radio USCS, na Internet. Durante o ano foram gravados, nos estúdios da
rádio: 6 programas Músicas da Vida, 3 programas Gente que Escreve, 2 pilotos do programa
Paisagens Sonoras e 1 piloto do programa Incomum. 13 boletins Comunicação Cidadã, com 2
minutos de duração e 3 edições, ao vivo, diárias do boletim Plug News,com 10 minutos de duração
cada.
1.3 Duas edições do Jornal da Hora. A Primeira com 25.000 exemplares, com foco externo. A segunda
Edição com foco interno, 5.000 exemplares.
1.4 Cinco Edições do USCS Notícias (Especiais: Saúde, Comunicação, Negócios, Computação, Direito e
Pedagogia)
1.5 Estrutura, desenvolvimento e manutenção do Portal USCS.
1.6 Jornal Olhar Social: jornal-laboratório bimestral desenvolvido pelo curso de Jornalismo, impresso
em papel reciclado, que tem como linha editorial dar visibilidade aos atores sociais por meio de suas
realizações, programas e transformações sociais. São seis edições anuais, mil exemplares por edição,
distribuídos internamente e também para públicos externos.

2. Cultura
2.1 Realização de Oficina de Teatro, com 27 integrantes, sendo 06 estudantes, 05 ex-alunos e 16
pessoas da comunidade.
2.2 Realização de 04 montagens de peças teatrais pelo Grupo Grite: 62 sessões de teatro e
aproximadamente 5.000 pessoas de público atendido.
2.3 Um projeto premiado pela FUNARTE (Mauá-Pirituba, o expresso das contradições) para
apresentação em Praça Pública e R$ 40.000,00 de verba.
2.4 Duas peças de teatro, com grupos externos, em parceria com o SESC (Inventário e After Darwin):
02 sessões e aproximadamente 200 pessoas de público.
2.5 Oficina de Voz: 58 participantes em duas turmas (05 estudantes, 02 funcionários, 01 professores,
11 estudantes da Universidade Sênior/UNIMAIS e 39 participantes da comunidade)
2.6 Quatro apresentações do Grupo Vocal da USCS, com um público de 250 pessoas. Uma
apresentação gravada pela NET/Cidades, com veiculação durante todo o segundo semestre.
2.6 Vinte e duas sessões do Cine USCS.
2.7 Três Shows Musicais com a utilização de projetos vencedores do Edital PROAC, da Secretaria da
Cultura do Estado. Publico participante, de300 pessoas.
2.8 Cinco edições do Sarau Artístico-Cultural. Publico participante de 250 pessoas.

2.9 Uma Exposição sobre a importância do parto Natural realizada no Campus II.
2.10 Elaboração e encaminhamento de projeto, à Secretaria de Cidadania e Cultura do Ministério da
Cultura – Projeto Pontão USCS Audiovisual – para capacitação e formação de agentes de cultura;
criação e apresentação de obras artísticas; organização de eventos culturais e criação de mecanismos
de difusão dos produtos culturais. Projeto aprovado para realização em 2010, 2011 e 2012. Verba de
R$ 140.000,00 por ano.
2.11 Conceituação, elaboração e encaminhamento de dois projetos pela Lei Rouanet. Na área de
música (música e sociedade) R$ 318.000,00 - e na área de teatro (revolução e resistência) R$
330.000,00.
2.12 Encaminhamento de dois projetos para Secretaria de Políticas Culturais – SPC/MinC (Edital
01/2009 PROEXT/SP CULTURA). 1. Oficinas Itinerantes de Contadores de História: A Construção de
Ambientes Sócio-Culturais (verba solicitada de R$ 20.000,00)- ProEduc/Pedagogia; 2. Núcleo de Ação
Cultural (verba solicitada de R$ 18.000,00) – Núcleo de Ação Cultural da UCS.

3. Direitos Humanos
3.1 Atividades de Assistência Jurídica: 608 atendimentos, por meio do Núcleo de Assistência Jurídica NAJ.

4. Educação
4.1 Projeto III Desafio de Redação – ““ Água: a vida do planeta “” foi o tema do ano de 2009 com o
total de 146.478 redações realizadas por estudantes do ensino fundamental e médio, de 248 escolas
públicas e privadas. No processo de seleção das melhores redações participaram 138 estudantes dos
diversos cursos da USCS, na 1ª fase; 25 professores da USCS na 2ª fase e; 21 professores e
convidados externos, a 3ª fase.
4.2 Projeto IV Universidade Aberta “Leituras de Darwin” em parceria com o SESC/SP. Contamos com
a instalação lúdica e interativa sobre vida e obra de Charles Darwin; toda a programação disponível
de 14.09.2009 a 19.09.2009. O público geral visitante durante o período do evento foi de 14.420
pessoas itinerantes. Participaram das atividades 2.800 estudantes visitantes agendados, de 42 duas
escolas. Foram oferecidas 13 oficinas, 16 palestras, 06 mini cursos, 01 Colóquio com 04 painéis
temáticos, 01 Instalação lúdica e interativa. Envolveram-se 36 colaboradores docentes e convidados
da USCS e 40 estudantes em função de monitoria técnica.
4.3 Universidade Sênior: Criada em 2004, o programa oferece aulas e atividades semanais, para
pessoas acima de 50 anos, abordando temas como: Convivência e Relacionamento Interpessoal;
Educação Corporal; Administração de Finanças Domésticas; Oficinas de Arte e Pintura; Informática;
Inteligência Emocional; Música e Movimento; Atividades Complementares de Dança Circular e
Teatro e outros.
Em 2009 o programa atendeu 30 pessoas do projeto original Universidade Sênior e, 270 participantes
provenientes de convênio com a PMSCS (UniMais).
4.4 XVII PDNC - Projeto de Desenvolvimento de Novas Competências tem como objetivo fornecer aos
participantes a aquisição de novos conhecimentos por meio do contato com novas abordagens
teóricas, exercícios e experiências vivenciadas. Atendeu, em 2009, 41 estudantes da universidade

sendo 25 efetivos com participação durante todo o projeto e 21 com participações eventuais, na
programação oferecida entre os meses de agosto a novembro de 2009. Envolveu 4 colaboradores da
USCS e convidados, abordando diversos temas.
4.5 IV Simpósio de Extensão: Abertura conjunta com IV Congresso de Iniciação Científica, com a
participação do Secretário de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura e do Pró-Reitor de
pesquisa da UFABC ; 01 Mesa Redonda - Extensão Universitária e formação profissional -com o PróReitor de Extensão da Unicamp, a Diretora de RH da Siemens e uma profissional de consultoria
especializada em desenvolvimento gerencial. Integraram o Simpósio 26 trabalhos inscritos
(apresentações orais e pôsteres),
4.6 Ciclo de debates e reflexão “Tubaína Filosófica”: discussão de temas da atualidade e do cotidiano
a partir da reflexão e do pensamento crítico, onde a diversidade de opiniões e abordagens é uma das
marcas. Foram realizados seis encontros de temas variados e contou com total de 200 participantes.
4.7 Participação dos discentes no XXXII Intercom – Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
e na XVI Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação: defesa de projetos práticos de
Comunicação em congressos regional e nacional. Foram conquistados seis prêmios regionais e quatro
nacionais para os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Radialismo.
4.8 Semana Estado de Jornalismo: capacitação de 45 estudantes por meio de parceria com o jornal O
Estado de São Paulo.

5. Meio Ambiente
5.1 Realização de um encontro com Secretários de meio ambiente do ABCDRM, sobre políticas
ambientais para a região.
5.2 Realização de dez reuniões da Agenda 21 de São Caetano do Sul
5.3 Coletas mensais de água no Córrego dos Meninos – Grupo Biguá ligado ao projeto Pró-Tiete (SOS
Mata Atlante, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Subcomitê de bacias Hidrográficas
Billings/Tamanduateí)

6. Saúde
6.1 Atividades do Centro de Saúde Integral: 17.277 pessoas beneficiadas e 30.932 procedimentos.
Farmácia-escola: 12.064 usuários e 16.307 fórmulas (procedimentos);
LAC: 927 usuários e 1215 exames (procedimentos);
Clinica de Nutrição: 178 pacientes e 443 procedimentos;
Clinica de Enfermagem: 1.080 pacientes e 2.160 procedimentos;
Academia-escola: 65 usuários e 195 procedimentos;
Centro Municipal de Reabilitação: 2963 pacientes e 10.612 procedimentos.

7. Tecnologia
7.1 Parceria com o ITESCS e Incubadora de Empresa de Base Tecnológica e de Gestão. Em 2009
consolidação do Projeto com a Participação do Professor. Turíbio e do Professor Aparecido.

8. Trabalho
8.1 Capacitação de 98 jovens, de baixa renda, para o mercado de trabalho em parceria com o
Instituto Aliança – 72 foram inseridos no mercado de trabalho e 26 evadidos.

9. Esportes
9.1 Realização dos Jogos da USCS: 27 escolas participantes em 08 modalidades
9.2 Projeto Escola de Ginástica: atendimento de 50 crianças do Primeiro Ciclo do Ensino
Fundamental, entre 4 e 6 anos, da rede municipal de ensino, de São Caetano do Sul.
9.2 Escola de Iniciação Gímnica:
A infância é o período que a criança desenvolve-se em todas as dimensões (motora, física, afetiva,
social e cognitiva). A qualidade das experiências vivenciadas pelas crianças neste período
determinará, em certa medida, o adulto no qual ela se tornará. A Escola de Iniciação Gímnica
objetiva proporcionar a prática da Ginástica para crianças de 4 a 6 anos de idade, de forma lúdica e
prazerosa em um ambiente educativo, estimulador e social, contribuindo para o desenvolvimento e a
formação da mesma.
Escola de Ginástica: atendimento de 50 crianças do Primeiro Ciclo do Ensino Fundamental, entre 4 e
6 anos, da rede municipal de ensino, de São Caetano do Sul.
9.3 Projeto Esporte, cultura e cidadania: desenvolvido em seis comunidades no Jardim Santo André,
atende mensalmente 350 crianças, na faixa etária de 6 a 17 anos, em atividades recreativas futebol, basquetebol, atletismo e capoeira -; Duas palestras semanais abordando aspectos morais,
sociais e de família; Sete eventos de ação social, no âmbito da saúde, dos esportes e de orientação
jurídica; acompanhamento do desempenho escolar das crianças.

III. ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E RELAÇOES INSTITUCIONAIS
1 Realização de Vídeo Institucional
2 Desenvolvimento e acompanhamento de campanhas e produção de material promocional
3. Promoção Institucional e do Vestibular: 36 escolas visitadas; 01 vestibular simulado; 11 Feiras de
Profissões, 26 Blitz de Vestibular; 29 Blitz em Escolas realizadoras do ENEM; Participação no II
Congresso dos Gestores de RH do ABC, com estante e homenagem.

4 Organização e instalação dos Conselhos Consultivos: 02 conselhos implementados, com duas
reuniões realizadas (Administração e comunicação); 03 conselhos constituídos, sem reuniões
(Computação, Fisioterapia e Educação Física). Em constituição os conselhos de Economia,
Contabilidade, Direito, Pedagogia, Farmácia, Nutrição e Enfermagem.
5 Serviço de Assessoria de Imprensa: 60 releases e 850 inserções até o final de novembro de 2009.
6 Apoio à realização Eventos: 653 eventos até o final de novembro de 2009.
7 Desenvolvimento de projetos para a Internet e atualização do Portal da Universidade:
Reestruturação do Portal USCS – novo layout e introdução de ferramenta de busca - e
desenvolvimento de ferramenta para construção interna de novos Hot Sites.

IV. ATIVIDADES DE ESTÁGIO, EMPREGO, ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E ACESSIBILIDADE
1. Central de Estágios e empregos: 222 empresas cadastradas no site em 2009, para oferta de vagas.
9.240 vagas ofertadas para emprego efetivo e 9.061 vagas ofertadas para estágios. 884 novos
contratos de Estágios; 550 empresas conveniadas.
2. Atendimento psicológico: 116 atendimentos até novembro/2009, trabalhando com uma psicóloga
de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h30 às 11h30.
3. Núcleo de Acessibilidade: Orientação individual e acompanhamento de27 estudantes deficientes;
Promoção da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – para professores e funcionários (12 participantes);
Orientação aos professores quanto à adaptação de material didático; Aplicação de avaliações;
Elaboração de cartilha informativa; Digitalização de material didático; Direcionamento de vagas de
emprego para estudantes deficientes; Submissão de projeto de pesquisa ao Programa Incluir do
MEC/2009; Participação na matéria “Cresce o número de matrículas de alunos com deficiência no
Ensino Superior, publicada no Estadão em 28 de Dezembro; Elaboração de artigo sobre acessibilidade
na USCS, a partir de trabalho de conclusão de curso.

V. PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SOCIAIS
Por meio desse programa os estudantes desenvolvem projetos junto a entidades sociais visando à
melhoria e o aprimoramento dos serviços que essas instituições prestam à comunidade. Aos
estudantes, espera-se que a vivência em práticas sociais enseje oportunidades de utilizar o
conhecimento teórico adquirido, desenvolverem uma visão crítica e expandida do mundo,
assumam compromissos Ético e Moral a toda e qualquer ação, completando assim a sua formação
de cidadão e ser humano.
Em 2009 foram contemplados 35 estudantes, com um total de 100 mensalidades, 24 projetos
realizados e 24 entidades atendidas.

VI. PROJEÇÃO PARA 2010

1. Implantação do Programa de convênios com empresas e outras organizações para descontos em
mensalidades, para grupo de estudantes.
2. Instalação do Pontão de Cultura – Convênio com a Secretaria de Cidadania Cultural do Ministério
da Cultura.
3. Aprovação de projetos e captação de Recursos para realização via Lei Rouanet.
4. Aprovação de projetos e captação de recursos pra realização via Lei de Incentivo ao Esporte.
5. Monitoramento e elaboração de projetos de extensão e cultura, com base em editais de
financiamentos públicos.
6. Implantação do Programa de Banco de Empregos, com foco em convênios com as empresas para
disponibilização de vagas.
7. Realização do Projeto Universidade Aberta em Parceria com o SESC;
8. Realização do V Simpósio de Extensão.
9. Realização do Seminário Universidade, Cultura e Sociedade
10 Realização do IV Desafio de Redação com o DGABC.
11 Ampliação e aperfeiçoamento das atividades de Assessoria de Imprensa.
12 Instalação dos Conselhos Consultivos de Cursos (restantes).
13 Estruturação do Sistema de Informação de Marketing,
14 Redesenho da Estrutura Organizacional.
15 Restauro / Reconstituição da Estátua de São Pedro
16 Projeto Piloto de Visitas Técnicas Internacionais - Argentina
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