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APRESENTAÇÃO 

De acordo com o Plano Nacional Extensão-MEC, definida no Encontro 
Nacional de Pró-Reitores de Extensão: A Extensão Universitária é o processo 
educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e 
sociedade. A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade académica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de 
elaboração da práxis de um conhecimento académico. No retorno à 
Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à 
reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que 
estabelece a troca de saberes sistematizados, académico e popular, terá como 
consequência: a produção do conhecimento resultante do confronto com a 
realidade brasileira e regional; a democratização do conhecimento académico e 
a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 
instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é 
um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

As mudanças no mundo contemporâneo conferem às Instituições de Ensino 
Superior (IES) um papel estratégico no desenvolvimento das sociedades. A 
UNILINS-PROEXAC, diante dessa realidade, cumprindo sua missão e 
considerando as diretrizes nacionais para as IES, desenvolveu e discutiu a 
política de extensão universitária, articulada com o ensino e a pesquisa, em 
busca da construção de um projeto social que permitiu, de forma efetiva, 
concretizar uma pauta de inclusão social, a formação cidadã e humanista, na 
perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. 

Assim, procuramos desenvolver ações voltadas a inclusão social da população 
em situação de vulnerabilidade social, oferecendo, através dos cursos de 
qualificação profissional e inclusão digital, possibilidades de reinserção no 
mercado de trabalho buscando oferecer perspectivas de uma vida com digna. 

 

 

 

CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 

O Curso de Eletricista Instalador é uma parceria entre a UNILINS e a empresa 
Schneider Electric que teve início em agosto de 2013, com o objetivo da Unilins 
oferecer cursos de eletricista instalador na Região de Lins. O curso com 
duração de 120 horas é oferecido gratuitamente para comunidade em 
cooperação técnica com as Prefeituras da Região. Em contrapartida a 
Fundação Schneider contribui com um valor de R$2.500,00 para 
Unilinsporturmaconcluída, além dos materiais didáticos para as aulas e o kit 
aluno. A UNILINS é responsável pelos cursos com 02 professores,01 técnico 
eletricista e monitores-estagiários alunos UNILINS para o trabalho técnico e 
administrativo. 
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O curso de eletricista instalador tem por objetivo apresentar de forma clara, 
simples e objetiva, todas as etapas para a elaboração e implementaçãode um 
projeto de instalações elétricas residenciais de baixa tensão, conforme 
prescrições da NBR 5410:2004, e capacitar os alunos para manusear 
equipamentos de medidas elétricas. 

 

Resultados: 

 De 02 de novembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014, foram 

inscritos 82 estudantes divididos em 04 turmas com a média de 20 

alunos cada.  

 De 15 de fevereiro a 17 de abril de 2014, foram inscritos 123 

estudantes divididos em 06 turmas com a média de 20 alunos 

cada. 78 alunos foram certificados; 

 De 03 de maio a 26 de julho de 2014, foram inscritos 72 estudantes 

divididos em 03 turmas com a média de 24 alunos cada.  

 De 03 de Agosto a 26 de Outubro de 2014, foram inscritos 57 

estudantes divididos em 02 turmas com a média de 24 alunos 

cada.  

 De 03 de Setembro a Novembro a 26 de julho de 2014, foram 

inscritos 72 estudantes divididos em 03 turmas com a média de 24 

alunos cada.  

 De 03 de Novembroa 26 de Janeiro  de 2015, foram inscritos 72 

estudantes divididos em 03 turmas com a média de 24 alunos 

cada. 

Neste contexto, o Curso de Eletricista Instalador entre 31 de agosto de 2013 à 
Janeiro de 2015 recebeu a inscrição de 305 estudantes que foram divididos em 
15 turmas com a média de 20 à 24 alunos por turma. 

 

Aulas praticas desenvolvidas: 

 Revisão e instalação elétrica em uma residência rural próximo a 

USINA LINS;  

 Revisão, reparo e instalação em uma residência rural em 

Mirandópolis; Destaque: Sistema de eletrificação retorno por terra -

MRT (modelo de retorno por terra). 

 Instalação elétrica de uma residência que foi atingida por temporal 

na cidade de Lins; 

 Instalação elétrica de uma residência que foi construída pelo curso 

de aperfeiçoamento de pedreiro; 

 Inspeção elétrica no quartel de Lins; 

http://www.unilins.edu.br/
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 Revisão da instalação elétrica do salão comunitário da agrovila 

campinas; 

 Análise das redes de distribuição rural nos assentamentos 

Campinas e Central de Promissão; 

 Análise dos sistemas de bombeamento para irrigação nos 

assentamentos Campinas e Central; 

 Orientação de programas de eficiência energética rural. 

 

 

UNILINS APRESENTA METODOLOGIA DE ENSINO AOS EDUCADORES 
DA SCHNEIDER ELETRIC 

Os educadores do Curso de Eletricista Instalador da Unilins (João Luis da Silva 
e José Aparecido Silva de Queiroz), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária (PROEXAC), ofereceram treinamento para os colaboradores 
da Schneider Eletric na sede da empresa em São Paulo no dia 24 de fevereiro 
e no dia 07 de agosto no Centro de Ensino do Instituto Schneider em 
Blumenau. 

O objetivo foi transmitir aos voluntários do Instituto Schneider a metodologia do 
Curso de Eletricista Instalador aplicada pelo PROEXAC/UNILINS na 
perspectiva da troca de saberes; utilizando as proposiçõesdas representações 
sociais e dateoria da relação com o saber. 

No encontro em São Paulo, os representantes da parceria falaram sobre as 
instituições envolvidas no projeto. O Vice-Reitor da Unilins, Prof. Hamilton Luiz 
de Souza, falou sobre a importância da parceria com a Schneider Eletric. Pela 
Unilins, também estiveram presentes os professores Breno Ortega Fernandes, 
membro da Diretoria da FPTE e coordenador de Engenharia de Controle e 
Automação, e os Educadores Universitários: Kaiton Andrade, Reinaldo Ferreira 
Lino Jr. e André Coneglian. 

 

TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Nos últimos anos a cidade de Lins e o Brasil como um todo, a construção civil 
tem sido uma das áreas que mais contratou. A necessidade de contratar 
profissionais experientes e capacitados, que estão em falta no mercado, tem 
levado as construtoras a buscar desesperadamente por mão de obra 
capacitada em outras cidades. 

 Para suprir essa deficiência, a PROEXAC vem realizando cursos 
gratuitos de qualificação profissional para construção civil. Nestes cursos os 
alunos recebem os conhecimentos teóricos e consolidam com a prática. 

A teoria é desenvolvida por professores dos cursos de engenharia da UNILINS 
e profissionais envolvidos no ramo da construção, que acompanham e 
supervisionam o desenvolvimento prático. 

http://www.unilins.edu.br/
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 As aulas práticas são realizadas em reformas, ampliações e instalações 
elétricas em obras reais. Isso faz com que além do conhecimento, os alunos 
vivenciam a experiência profissional. Outro ponto importante desta forma de 
trabalho é que os resultados ficam como apresentação para turmas futuras. 

 

Turmas oferecidas: 

 

PEDREIRO 

 O objetivo deste curso é qualificar pessoas com interesse em atuar 
como profissionais da construção civil, desenvolvendo habilidades para 
preparação de gabarito, nivelar e aprumar tijolos, construir paredes de 
alvenaria, preparar argamassa, revestir paredes e fazer orçamentos de 
materiais.  

Turmas ofertadas: 

Março a Junho – 80 Horas – 20 alunos 

Setembro a Dezembro – 80 Horas – 30 alunos 

Setembro a Dezembro – 80 Horas – 30 alunos 

 

PINTURA RESIDENCIAL 

 O curso de pintura residencial tem por objetivo capacitar os alunos a aplicarem 
diversos tipos de pinturas na construção civil. Ao término do curso os alunos 
tem condições técnicas para: identificar patologias como presença de mofo e 
umidade; Aplicações e usos de ferramentas e EPIs; Análise do substrato; 
Pintura e repintura de Superfícies novas e superfícies antigas e Aplicações de 
revestimentos texturizados.  

 

Turmas ofertadas: 

Setembro a Dezembro – 80 Horas – 30 alunos 

Setembro a Dezembro – 80 Horas – 30 alunos 

 

CURSOS DE INFORMÁTICA 

Curso de informática básica para a comunidade no CEAC – Período Junho a 

Agosto – 80 Horas – 50 alunos 

Curso de informática básica para a comunidade no CEAC – Período Setembro 

a Novembro – 80 Horas – 50 alunos 

http://www.unilins.edu.br/
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Curso de Informática Básica na Unilins – Período de Fevereiro a Maio – 48 

Horas – 40 alunos do Programa Ação Jovem 

Curso de Informática Básica na Unilins – Período de Agosto a Dezembro – 48 

Horas – 55 alunos do Programa Ação Jovem 

Curso de Informática Básica na Unilins – Período de Março a Novembro – 80 

Horas – 23 Crianças da Creche São Benedito 

Curso de Informática Básica na Unilins – Período de Março a Novembro – 80 

Horas – 28 Crianças da Creche São Benedito 

 

PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- PROEXAC\UNILINS-

CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO-SEC.EST.JUSTIÇA  - 

 ACOMPANHAMENTO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AO CURSO DE 

CONFECÇÃO AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO CUSTO- Período: JANEIRO a 

NOVEMBRO 2014  –    20  alunos - Carga Horária Total 120 horas 

 

TELECENTRO / CEAC – PARCERIA UNILINS/PREFEITURA MIUNICIPAL 
DE LINS 

Iniciou no dia 09/06/2014, o Curso Básico de Informática no Telecentro, uma 
iniciativa da Prefeitura de Lins, através da Secretaria Municipal de Educação 
em parceria com a Unilins. 
O curso contou com 100 inscritos de todas as idades, priorizando a Melhor 
Idade. 
As turmas estão divididas em 10 grupos que freqüentam as aulas de segunda a 
sexta-feira. 
No contra-turno o espaço e professores estão de plantão para solucionar 
dúvidas e auxiliar em pesquisas. 

O objetivo não é apenas oferecer instrumentos tecnológicos, mas garantir o 
acesso ao universo virtual de forma bem orientada, fazendo da inclusão digital 
um real transformador social. 

 

PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

A PROEXAC – Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Unilins 
participou do Fórum Estadual da Economia Solidária de São Paulo de 15 a 
17/05, em São Bernardo do Campo. O tema do evento foi “Potencializando a 
Economia Solidária no Estado de São Paulo”. 

A Unilins, por meio da PROEXAC, representou a macro regional no segmento 
de Entidades de Fomento a Economia Solidária; e a GHIS - Gerência de 
Habitação de Interesse Social da Prefeitura Municipal de Lins.  

http://www.unilins.edu.br/
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O objetivo do evento foi apresentar e discutir propostas envolvendo programas 
habitacionais, educação popular, capacitação profissional e ampliar parcerias 
com universidades e entidades de apoio visando o desenvolvimento e o 
fortalecimento da Economia Solidária; 

Nesta conferencia, tanto a PROEXAC da Unilins como a Prefeitura Municipal 
de Lins foram eleitas, em plenária,  delegadas para representar o Estado de 
São Paulo na 3ª Conferencia Nacional que seria realizada de 26 a 29 de 
novembro, em Brasília. 

  

PARTICIPAÇÃO DA 3ª CONAES – CONFERENCIA NACIONAL DE 

ECONOMIA SOLIÁRIA. 

A 3ª Conferência começou a ser preparada em junho de 2013, realizando 207 
Conferências Territoriais e municipais com 16.603 participantes; 26 
conferências Estaduais com a participação de 4.484 delegeados; e 05 
Conferências Temáticas com a participação de 738 pessoas. Ao todo foram 
mobilizadas 21.825 pessoas em 1572 municípios. 

As Conferências Municipais, Territoriais e Estaduais tiveram como finalidade 
elaborar planos relativos às respectivas abrangências, estabelecer suas 
interações e elaborar proposições para o Plano Nacional, considerando três 
eixos: 

 A Contextualização do Plano: com análise das forças e fraquezas 

(internas) e das oportunidades e ameaças (externas) para o 

desenvolvimento da economia solidária; 

 Objetivos e estratégias do Plano: com definições estratégicas 

considerando a análise do contexto, as demandas dos 

empreendimentos econômicos solidários; 

 Linhas de Ação e Diretrizes Operacionais do Plano: a elaboração 

de diretrizes operacionais a partir de eixos estratégicos de ação 

que ofereçam subsídios para a formulação de metas e atividades. 

O Movimento da Economia Solidária tem buscado dar respostas possíveis aos 
desafios do desenvolvimento sustentável e da geração de trabalho e renda. 
Neste sentido a PROEXAC tem contribuído no desenvolvimento social de Lins, 
por meio de cursos de capacitação e qualificação. Como exemplo, os cursos de 
Técnicas da Construção Civil, especificamente na profissão de Pedreiro, 
Pintura e Eletricista Instalador. 

O Educador Social João Luis da Silva representou a PROEXAC como 
delegado regional, levando para discussões as solicitações dos 
empreendimentos de Lins e Região. 

 

PROEXAC / Unilins e IBS buscam parceria para comunidades rurais 

http://www.unilins.edu.br/
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Quarta-feira (28/01) pela manhã, no galpão de eventos do assentamento rural 
“Fazenda Reunidas”, em Promissão, houve mais um encontro com 
representante do IBS - Instituto BioSistêmico, representantes das agrovilas 
locais e Unilins via PROEXAC (Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária) e 
Faculdade de Serviço Social, para refletirem sobre possíveis parcerias. 

O IBS é “uma organização que busca promover o desenvolvimento sustentável 
no âmbito socioambiental atendendo organizações de produtores, 
comunidades rurais, associações, cooperativas, empresas e entidades 
governamentais que desenvolvem projetos de responsabilidade social e 
ambiental e que, fomentam o desenvolvimento” ações essas em conformidade 
com vários objetivos desenvolvidos pela Pró Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária – PROEXAC/Unilins. Haja visto que a Unilins, através de seus 
cursos, ao longo dos anos, vem desenvolvendo um diálogo com essas 
comunidades rurais e mais recentemente através da PROEXAC com a 
realização de cursos de “Eletricista Instalador” nas Agrovilas. 

No centro das propostas está a importância de se preservar as pessoas no 
campo, principalmente os jovens, porém aparelhando-os e equipando-os de 
conhecimento e condições a melhorar sua condição de vida e de sua 
comunidade a partir da valorização do meio ambiente em que estão inseridos. 
Para isso o diálogo com outros agentes e esferas sociais são fundamentais.   

Dentre os vários cursos levantados pelas comunidades locais, quatro foram 
selecionados e serão subsidiados pelos Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário e Social: Agricultura agroflorestal, Criador de peixes, Produtor de 
derivados de leite e Processado de frutas e hortaliças. Junto a estes, a 
Unilins/PROEXAC desenvolverá outros além do “Eletricista Instalador” voltados 
ao desenvolvimento de projetos de Emprego e Renda e Economia Solidária. 
Também estão sendo mapeados os atuais alunos e ex-alunos da Unilins que 
são das agrovilas para dar suporte ou dinamizar esse processo de troca, 
expandido assim o Programa de Extensão Universitária. 

 A universidade tem papel importante na ampliação da relação campo cidade, 
criando condições para um desenvolvimento integrado e de valor equânime. 
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SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS UNIVERSIDADES 

PARTICULARES DE ENSINO 

 

 

A UNILINS por meio de atividades desenvolvidas pela PROEXAC, participou 
da Semana da Responsabilidade Social, promovida pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras do Ensino Superior. O evento aconteceu de 15 a 20/09/2014. 

Atividades desenvolvidas: 

 VIII Encontro do FOCOPES - Fórum Centro Oeste e Oeste Paulista 
de Economia Solidária, no campus da Unilins. O evento, que 
integrou a Semana de Responsabilidade Social, teve a participação 
de aproximadamente 60 pessoas das cidades de Assis, Ourinhos, 
Marilia, Bauru, Botucatu, Promissão, Lins e etc. 
 

 Nos dias 09 e 10/09 aconteceu, no campus da Unilins, o Curso de 
Alta Tecnologia em Produtos Químicos para Construção, fruto de 
uma parceria entre Unilins e a empresa VEDACIT. Neste curso, 
participaram os alunos da Engenharia Civil; profissionais liberais da 
Comunidade Linense; e alunos do Curso de Eletricista Instalador 
da parceria Unilins e SCHNEIDER. 
 

 Aula aberta do curso de Pedreiro e Pintura. A atividade aconteceu 
no CEAC, com a participaçãode 50 alunos inscritos no curso de 
pedreiro e 35 alunos inscritos no curso de pintura. Na oportunidade 
os Educadores Valdemir Ribeiro e Jorge Ventura fizeram 
demonstrações de aulas práticas. 

 O curso de enfermagem realizou Atividades Físicas no CEAC. Na 
ocasião, estavam presentes pessoas da terceira idade que 
frequentam as atividades promovidas pela Clínica de Enfermagem 
da UNILINS. O Encontro contou com dois momentos: Palestra com 
o tema "Não" ao sedentarismo - venha caminhar com a gente"; e, 
em seguida, exercícios em preparação para uma caminhada; 
realizou atividades de  verificação de pressão arterial, palestra 
sobre Osteomielite e Osteoporose e ginástica. 

 Seminário “OLHARES TECENDO GESTOS”. O evento aconteceu 
no dia 15/09/2014, abordando o tema Compartilhamento de 
tecnologias e saberes com atenção a pessoas com necessidades 
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especiais” .Participaram aproximadamente 150 pessoas, entre 
alunos da Unilins e comunidade linense.O Encontro teve como 
palestrantes:ElzaBrigidaAnequini – Terapeuta Ocupacional e 
Pedagoga da AMUL/UNIMED LINS;Daniela Atanásio – Pedagoga, 
Ana Lucia de Souza Andrade – Analista de Responsabilidade 
Sócio Ambiental da Associação Beneficente “Santa Paulina”;Aline 
Paula de Nadai – Psicóloga, Mariliza Prado de Carvalho – 
Assistente Social da CREBIM/Associação Linense para 
Cegos;Márcia Rocha – Assistente Social do Centro de Educação 
Popular “Paulo Freire” e Educação de Jovens e 
Adultos/EJA;Sallete Elias – Pedagogae Diretora do Centro de 
Educação Popular “Paulo Freire” e EJA;  José Queiroz – Professor 
e Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária da UNILINS.O 
seminário contou, ainda, com a apresentação artística dos alunos 
do Centro de Educação Popular "Paulo Freire" e EJA. 

 Projeto do “Saber Fazer” do Eletricista, Pedreiro e Pintor. Troca de 
experiência entre os alunos do curso de Eletricista Instalador e do 
curso de Pedreiro e de Pintura.As atividades estavam sob a 
coordenação do Pró-Reitor de Extensão, Professor José Queiroz, 
com a colaboração da Técnica de Segurança do Trabalho da 
FPTE, Simone Mieli, a orientação dos Educadores da PROEXAC: 
João Luis, Milena Stephane, Jorge Luiz, Valdemir Carlos, Jorge 
Ventura; a contribuição do ex-aluno Curso de Eletricista Instalador, 
Vitor Camargo, e de alunos do Curso de Engenharia Elétrica: 
Jhonatan Martinez, Márcio Luiz, Julio Cezar, Matheus Dante; 
DailtonBigote, Pedro Cardoso, Wenderson Lopes, Tiago Lima, 
Leandro Melo. 
 

 Mostra de Filmes sobre a Diversidade Sexual GLBT. De acordo 
com Deraldo Ferreira Neto, do Setor Cultural, a Mostra de Filmes 
de curta duração sobre a Diversidade Sexual LGBT, além de 
cumprir seu o caráter de entretenimento, buscou estimular a 
reflexão quanto a efetivação da igualdade de oportunidades e 
defesa dos direitos e igualdade de condições individuais e coletivas 
desse segmento social, questões fundamentais para bom exercício 
da cidadania e da democracia.   O compartilhamento de realidades 
e formas de estar no mundo e expressões artísticas diferentes nos 
leva não só ao aprimoramento intelectual, mas principalmente ao 
desenvolvimento de nossa condição de seres humanos. Junto da 
Mostra, houve a distribuição de preservativos femininos e 
masculinos, bem como de folhetos informativos sobre DSTs – 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, pelo curso de Enfermagem. 
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PROJETO PASSO A PASSO 

No último dia 15/03, o projeto Passo a Passo da Unilins completou seus cinco 
anos de existência, alcançando reconhecimento dentro e fora de Lins. Passo a 
Passo é um projeto sócio cultural criado no ano de 2009, pelo ex-aluno e de 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unilins  e atual 
funcionário do CETEC, Mauro Ladeia Filho, com o apoio da PROEXAC – Pró-
Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Unilins. O intuito é propagar o 
ensinamento da dança de salão para a comunidade em geral. 

As aulas acontecem todos os sábados às 16h na quadra. São ensinados 
diversos ritmos de dança de salão, dentre eles destaca-se o Forró, Xote, 
Samba de Gafieira, Bolero, Salsa (Cubana, em Linha e Shine), Bachata, Zouk, 
Sertanejo Universitário, Vanera, Soltinho, entre outros. 

Para marcar as comemorações o grupo realizou baile e workshops que 
contaram com a presença de pessoas de várias cidades. Os eventos 
ocorreram no salão do sindicato dos metalúrgicos. Os workshops foram 
ministrados pelos irmãos Mayra e Armando de São José do Rio Preto, 
passando conhecimentos de Salsa Cubana, Zouk, Pagode e Samba de 
Gafieira. 

Participaram do evento pessoas de Lins, Rio Preto, Araçatuba, Birigui, 
Promissão, Guaiçara e outras cidades da região. 

 

 

 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO BIPBOP EM BLUMENAU 

O encontro foi realizado, no dia 07 de agosto de 2014, no Centro de Ensino do 
Instituto Schneider em Blumenau, e construído com a participação/colaboração 
de 12 pessoas voluntárias da Schneider de Blumenau. 

Este encontro teve como objetivo transmitir aos voluntários do Instituto 
Schneider, em Blumenau, a metodologia do Curso de Eletricista Instalador 
aplicada pelo PROEXAC/UNILINS, na parceria com o Projeto BipBop. 

O Professor José Queiroz, junto ao educador João Luis, ministrou o encontro 
na perspectiva da troca de saberes; utilizando as proposições  das 
representações sociais e da  teoria da relação com o saber. 

As atividades foram realizadas por meio de uma técnica chamada de o 
“balanço do saber, que implica em uma série de dinâmicas sobre a importância 
do trabalho comunitáriodos professores de Educação Especial do Centro 
Educacional Paulo Freire. 
 

 

  

http://www.unilins.edu.br/
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CIDADE MINIATURA 

De 22 a 28 de dezembro de 2014 a Cidade Miniatura do Seu Mário foi aberta 
ao público externo. No total, passou a FPTE recebeu um público de 
1200 pessoas, que vieram para conhecer o projeto. 
A Cidade Miniatura do Seu Mário é parte da identidade cultural de Lins.  

Criada em 1948 por Mario Ramos Nogueira (1907-2003), o “Seu Mário” como 
ficou conhecido, dedicou toda sua vida a esse projeto. 

Construída nos fundos da própria casa, na rua Santa Maria, (Vila América) ao 
longo de vários anos, essa obra se desenvolveu e recebeu milhares de 
visitantes. 

Tudo começou com um pequeno presépio, fruto de uma promessa e que com o 
passar do tempo foi aumentando e se enriquecendo com novas estruturas, 
peças, sistemas de automação e eletrificação. O que era uma pequena 
“lapinha”, transformou-se em uma grande maquete com característica de uma 
cidade no limite entre o real e o imaginário. 

O conceito de reciclagem e reaproveitamento tão em moda hoje, o Seu Mário 
praticava anos atrás. Valia-se de elementos inusitados se apropriando na 
maioria das vezes daqueles de fácil acesso como madeira, metal, plástico, 
tinta, serragem, objetos em desuso, para pôr em funcionamento os autômatos. 
Reaproveitava brinquedos, engrenagens de máquinas de costura e motores de 
eletrodomésticos, transformando-os, conferindo-lhes novas funções, significado 
e valor. 

 A criatividade e inventividade do Seu Mário encantou pessoas das diversas 
idades por décadas. Visitantes anônimos e ilustres ficavam maravilhados com 
a movimentação dos trens, carros e pessoas, o emaranhado de “lampadinhas 
coloridas” completavam a ilusão. Ir à Cidade Miniatura do Seu Mário para 
muitas crianças talvez fosse o melhor ou o único presente de natal. 

 
“É importante ressaltar a diversidade dos visitantes, principalmente quanto a 
origem. Identificamos pessoas vindas de cidades próximas a Lins e de outras 
mais distantes como por exemplo de Osasco, Santo André, São Bernardo, 
Campinas, Sumaré, Rio Verde, Cotia, Barueri, Americana, Campinas, 
Guarulhos, Sorocaba, Santos, Jundiaí, Franco da Rocha, Monte Aprazível, 
Andradina, São José dos Campos, Votuporanga e outras (SP), Londrina, 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Cambé, Maringá, Cascavel, Engenheiro Beltrão e 
Nova Tebas (PR), Caldas Novas, Rio Verde, Itaberaí (GO) e outras como de 
Alto Araguaia, Campo Grande e Jaciara (MT), Dourados (MS), Araxá e 
Uberlândia (MG), Rio de Janeiro e Barra do Piraí (RJ), Laguna (SC), Canela 
(RS), Brasília (DF), Ilhéus (BA). Mas, longe mesmo, foram pessoas 
pertencentes a um mesmo grupo familiar que atualmente moram 
em Nanjing,capital da província de Jiangsu no leste da China e um casal da 
Alemanha”, afirma Deraldo Ferreira Neto, responsável pelo setor Cultural da 
FPTE. 
 

http://www.unilins.edu.br/

