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APRESENTAÇÃO 

De acordo com o Plano Nacional Extensão-MEC, definida no I 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. 
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CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 

O Curso de Eletricista Instalador é uma parceria entre o Centro Universitário de 
Lins -  Unilins e a empresa Schneider Electric que teve início em agosto de 
2013, com o objetivo de oferecer cursos de Eletricista Instalador em Lins e 
Região. O curso tem duração de 120 horas e 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 Unilins, por turma concluída, além dos materiais didáticos para as aulas e 
o kit aluno. A UNILINS é responsável pelos cursos, obtendo 02 professores, 01 
técnico eletricista e 09 Educadores Sociais – Estagiários, alunos UNILINS, 
sendo 2 de Engenharia Civil, 4 de Engenharia Elétrica, 2 de Engenharia de 
Controle e Automação e 1 de Engenharia Eletrônica para o trabalho técnico. O 
trabalho administrativo conta com 1 estagiária do curso de Secretariado 
Executivo. 

O curso de eletricista instalador tem por objetivo apresentar de forma clara, 
simples e objetiva, todas as etapas para a elaboração e implementação de 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. O material didático é gratuito. 

 

Resultados: 

 De Fevereiro a Maio de 2015, foram 162 inscriçõese 148 
certificações. 

 De Maio a Julho de 2015, foram 152 inscritos e 90 certificações. 

 De Agosto a Novembro de 2015, foram 132 inscritos e 81 
certificações. 

Locais onde os cursos foram ministrados: 

Cidade de Lins - SP 

 UNILINS 

 CEAC – UNILINS 

Cidade de Promissão - SP 

 Tiro de Guerra 

 Assentamentos 

 Igreja Presbiteriana, centro da cidade de Promissão. 

 

Aulas práticas desenvolvidas: 

 Revisão da instalação elétrica do salão comunitário da agrovila 
campinas; 
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 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; 

 Motores. 
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UNILINS APRESENTA METODOLOGIA DE ENSINO AOS EDUCADORES 
DA SCHNEIDER ELECTRIC 

O educador João Luis da Silva por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária da UNILINS - PROEXAC, ofereceu uma capacitação para os 
colaboradores da Schneider Electric na área de “Introdução a Tecnologia”, no 
dia 22 de abril de 2015 com carga horária de 4 h/aula, na Unidade de Porto 
Alegre - RS. O objetivo foi transmitir a metodologia do curso aplicada pela 
PROEXAC/UNILINS na perspectiva da troca de saberes; utilizando as 
proposiçõesdas representações sociais e dateoria da relação com o saber. 

 

CENTRO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA DA UNILINS – CEAC 
PROFESSOR EDGAR PAULO PASTORELLO 

No dia 05 de novembro de 2008, foi inaugurado um novo local da Fundação 
Paulista para o desenvolvimento das atividades sociais. O CEAC – Centro de 
Extensão e Ação Comunitária da Unilins, começou a funcionar no espaço 
Ulisses Guimarães, que foi cedido à FPTE pela Prefeitura Municipal de Lins, 
por meio de um convênio. Dentro do CEAC, funcionam o Telecentro e a Clínica 
de Enfermagem,com objetivo de promover cursos, atendimento de saúde 
básica e atividades sociais no espaço, beneficiando os moradores do Ulisses 
Guimarães e bairros adjacentes. 

 

Telecentro 

O Centro Universitário de Lins – UNILINS, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Lins, desde 2003 ministra diversos cursos de capacitação no 
CEAC. Em 2013, foi inaugurado no espaço CEAC o Telecentro Comunitário, 
um programa de Inclusão Digital promovido pela Prefeitura de Lins em parceria 
com o GESAC, com objetivo de garantir a inclusão digital na comunidade, 
fazendo com que todos tenham acesso ao mundo virtual.Neste ano de 2015 o 
Telecentro– CEACcomemorao 3° ano do curso de Iniciação a Informática, 
oferecendotambém uma Lan House, para a comunidade no bairro do Ulisses 
Guimarães e região. As turmas iniciaram no mês de fevereiro de 2015, com 
duração de 2 meses cada turma, com previsão de conclusão da última turma 
para o mês de dezembro de 2015.Ao longo deste ano, foram realizadas três 
formaturas, totalizando 63 pessoas certificadas no curso de Iniciação a 
Informática, sendo de três a quatro turmas por período. Os alunos, em sua 
maioria, pertencem aos bairros próximos ao Telecentro, a minoria pertence aos 
bairrosPasetto, Bom Viver, Junqueira, dentre outros do município. 
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Cursos 

O Telecentro/Ceac é composto por três cursos: 

 Eletricista Instalador  

 Iniciação a Informática 
Iniciação a Informática – Programa Ação Jovem 

 Economia e Finanças Pessoais 

Ação Jovem 

A Unilins/Proexac em parceria com a Prefeitura Municipal de Lins, 
ministra o curso de Iniciação a Informática para os jovens beneficiados pelo 
Ação Jovem, Programa de transferência de renda com objetivo de estimular a 
conclusão da escolaridade básica. Possibilita os jovens beneficiários a 
continuarem o aprendizado para o desenvolvimento pessoal e a inserção no 
mercado do trabalho, além da preparação efetiva exercício da 
cidadania. Opúblico alvo são estudantes de 15 a 24 anos, com prioridade para 
aqueles com renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. É 
feito uma transferência de renda por mês para estimular a conclusão da 
educação básica, no valor de R$ 80,00 por jovem, que obter a frequência 
escolar mínima de 75%. Neste ano 19 alunos receberam certificados.As aulas 
acontecem no CEACe no Campus Unilins. 

Professores 

O curso de Iniciação a Informática conta com 2 monitores, sendo1 estagiário do 
curso de Engenharia de Controle e Automação e 1 estagiária do curso de 
Serviço Social. Para as aulas de Iniciação a Informática do programa Ação 
Jovem, são dois monitores, sendo 1 aluno do curso de Administração e 1 aluno 
do curso de Engenharia de controle e Automação. No curso de Eletricista 
Instaladorministrado no CEAC, são 2 monitores estagiários do curso de 
Engenharia de Controle e Automação. 
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Horários de aulas do curso de Iniciação Informática no CEAC 

No ano de 2015 os horários das aulas dos cursos foram de segunda a quinta 
nos períodos manhã e tarde, com duração de 2h:  

 Segunda e quarta-feira das 8h às 9h  

 Segunda e quarta-feira das 10h às 11h 

 Terça-feira das 08h às 10h  

 Terça e quinta-feira da 13h30min às 14h30min 

Iniciação a Informática - Ação Jovem  

 Quinta – feira das 08h às 10h 

Iniciação a Informática no campus Unilins 

 Terça – feira das 16h às 17h 

 

Horários de Lan House 

A partir do mês de julho do mesmo ano, os horários foram reformulados, com 
finalidade de implantar mais cursos e atividades (oficinas artísticas, cinema 
cursos de informática) no período da tarde: 

 Nos dias alternados que não tem curso, os horários são das 
10h às 14h20min. 

 

 

  Outros Eventos 

No decorrer do ano, várias atividades forma realizadas no CEACem 2015, 
dentre elas:  

 Palestras de economia solidária; 

 

 Palestras sobre saúde; 
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 Eventos comunitários; 

 Formaturas das turmas do Telecentro/CEAC; 

 Cerimônia de denominação, “in memoriam”, ao Professor Edgar 
Pastorello, do qual espaço físico atual do Centro Comunitário do 
Residencial Ulisses Guimarães, a qual passou a ser oficialmente 
Centro de Extensão e Ação Comunitária Professor Edgar Paulo 
Pastorello. 

Ao longo do ano foram realizados vários eventos com alunos, professores 
e autoridades presentes. Dentre eles: 

 Abril: sábado de entretenimento e formatura para a comunidade 
e região; 

 Junho: Palestra Economia e Finanças Pessoais; 

 Julho: Formatura alunos de Informática Básica; 

 Agosto: Início das aulas de Informática Básica tarde de cinema 
para crianças do bairro; 

 Setembro: Semana Responsabilidade Social com eventos e 
Cerimônia de descerramento do espaço que passou a ser 
oficialmente Centro de Extensão e Ação Comunitária Professor 
Edgar Paulo Pastorello. Início do curso de Eletricista Instalador; 

 Outubro: Gincana em comemoração ao dia das crianças no 
Telecentro; Visita das crianças e dos alunos que frequentam o 
Telecentro/CEAC à cidade em miniatura do Sêo Mário; Formatura 
dos alunos do curso de Informática Básica.  

 

Clínica de Enfermagem 

A Clínica de Enfermagem/Unilins realiza no decorrer do ano, procedimentos de 
enfermagem, oferecendo verificação de pressão arterial, glicemia capilar, 
curativos, inalação, índice de massa corpórea, coleta de Papanicolau, exame 
de mamas, retirada de pontos, consulta de enfermagem com realizações de 
exames físicos e sistematização da assistência de enfermagem, teste de 
acuidade visual, orientações, atividades em grupo e visita domiciliaria 
destinados à comunidade local. Sendo também um campo de estágio para os 
alunos do curso de enfermagem da Unilins. 

O atendimento se inicia das 8h ao 12h e das 14h a 18h de segunda a sexta 
feira, contando com a presença de uma enfermeira e duas estagiárias técnicas 
de enfermagem. A demanda é espontânea, sendo realizado em média 15 a 20 
atendimentos diariamente em domicílios ou na própria unidade. De Janeiro até 
o mês de Outubro de 2015 houveram 2.143 atendimentos no total.A clínica 
conta com um profissional e um estagiário de enfermagem do curso de 
graduação de enfermagem da Unilins. 
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Eventos da Clínica de Enfermagem 

Além dos atendimentos, a clínica de enfermagem da também realiza eventos 
para a comunidade em geral, tais como: 

 

 Nos dias 18/03/15 à 20/03/15 foi realizada a palestra sobre a 
importância do Papanicolau e campanha de coleta de Papanicolau 
na empresa MSP- MeatSnackPartners, em parceria com a Clínica de 
Enfermagem/ CEAC –Unilins; 

 

 

 No dia 24/03/2015 às 7h foi realizado pela clínica de enfermagem as 
atividades como verificação de pressão arterial, ginástica com o 
grupo da melhor idade e apresentação de palestra sobre; artrite e 
artrose com o Fisioterapeuta Marco Aurélio; 

 
 

 No dia 22/08/15 das 8:00h às 12:00hrs a Clínica de 
Enfermagem/Unilins realizou um evento no supermercado Yassuda, 
onde o principal objetivo era a divulgação das atividades realizadas 
na Clínica de Enfermagem/ Unilins e dos cursos oferecidos no 
Telecentro/Ceac. Foi realizado verificação de Pressão Arterial, 
exame de glicemia capilar, entrega de panfletos sobre saúde e das 
atividades realizadas no Ceac; 
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 No dia 15/09/15 demos início a semana da Responsabilidade Social. 
Foi realizado na Clínica de Enfermagem do Curso de Enfermagem/ 
Unilins Atividade Física e aferição de Pressão Arterial, em seguida 
uma palestra com Fisioterapeuta Marco Aurélio Schiavon, falando 
sobre: Prevenção de Quedas e Osteofitose (bico de papagaio); 

 

 No dia 16/09/15 foi realizado na Clínica de Enfermagem do Curso de 
Enfermagem/ Unilins palestra sobre Prevenção da perda de memória 
com a Terapeuta Ocupacional BrigidaAnequini, depois houve uma 
confraternização com a grupo da melhor idade; 

 
 No dia 17/09/15 Foi realizado na Clínica de Enfermagem do Curso 

de Enfermagem/ Unilins atividade física e uma palestra sobre 
Depressão com a Enfermeira Fabiana Cibele; 

 

 No dia 19/09/15 foi realizado um evento com comunidade carente na 
igreja Jesus Misericordioso. A Clínica de Enfermagem do curso de 
Enfermagem da Unilins esteve presente realizando Aferição de 
Pressão Arterial, Medindo Glicemia Capilar e fazendo orientações 
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básicas de saúde, contamos também com o dentista Tenente 
Marcos Antônio Sábio do exército fazendo a prevenção do Câncer 
Bucal; 

 

 

 Nos dias 22/10 e 23/10 foi realizado palestras a várias turmas na 
empresa MSP –MeatSnackPartners de Lins.O tema da palestra foi 
sobre: Prevenção do Câncer de mama.Na ocasião, foi realizada 
também a entrega de informativos sobre a doença, divulgação das 
atividades realizadas na Clínica de Enfermagem e divulgação do 
vestibular dos cursos da Unilins. 

 

 

PROEXAC - UNILINS: NA BUSCA DA CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA EM LINS 

O Movimento da Economia Solidária tem buscado dar respostas possíveis aos 
desafios do desenvolvimento sustentável e da geração de trabalho e renda. 
Desde 2003, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária vem desenvolvendo a 
discussão e prática da economia solidária tornando-se o interlocutor a nível 
internacional e nacional dos empreendimentos da economia solidária do 
Brasil. Da mesma forma, centenas de indivíduos e atores sociais estão 
envolvidos num amplo movimento de trocas de experiências, representando, 
assim, uma rede importante e visível no âmbito das práticas da Economia 
Solidária. 

Portanto, entendemos que a Economia Solidária em Lins, bem como em toda 
a região oeste e centro oeste paulista, constitui-se atualmente numa 
alternativa de combate à pobreza e exclusão social contando com o 
protagonismo das classes populares no seio da qual homens e mulheres 
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atuam em iniciativas de produção comunitária e se organizam em 
empreendimentos solidários.  

A nível municipal, temos constatado que as principais bases de sustentação 
dos empreendimentos populares, ainda se configuram de maneira 
inexpressiva ou mesmo inexistente, quais sejam: fontes de financiamento, 
redes de comercialização, assessoria técnica e científica, formação continuada 
dos trabalhadores (as) e apoio institucional e legal. É neste sentido, se 
pensarmos em termos de uma maior expressividade econômica desses 
empreendimentos, constataremos que seus resultados são ainda ínfimos. 

Por ter o CEAC – Centro de Extensão e Ação Comunitária da UNILINS o 
interesse de desenvolver suas ações de formação e capacitação em geração 
de trabalho renda numa perspectiva da Sócio Economia Solidária; vem, há 
algum tempo, participando de debates e discussão sobre o tema, e cumprindo, 
de certa forma, o papel de “protagonista” nesta mobilização na cidade de Lins.   

Ao longo destes anos, suas iniciativas em ajudar às famílias linenses têm sido 
direcionadas na linha da formação e capacitação de homens e mulheres 
destes familiares, citamos como exemplo os cursos de Técnicas da 
Construção Civil, especificamente na profissão de Pedreiro, Pintura e 
Eletricista Instalador, além é claro na área da tecnologia assistida e 
artesanato; confecção doméstica e Coleta Seletiva de Lixo. Bem como na 
formação artística cultural na linha da capoeira, música, dança, teatro e etc. 
Fazendo com que estas famílias possam, de certa forma, buscar com seus 
próprios esforços junto ao conhecimento aqui adquirido, não só levantar a sua 
autoestima, mas também buscar uma alternativa para suprirem suas 
necessidades básicas.   

Com a participação nesta mobilização, inclusive sendo, delegada 
representando as entidades de apoio e assessoria do Fórum Paulista de 
Economia Solidária, na III CONAES – Conferência Nacional de Economia 
Solidária, que foi realizada em Brasília/DF, de 27 a 30 de novembro de 2014, 
com o tema  “Construindo um Plano Nacional da Economia Solidária para 
promover o direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável” e, em 
contato com experiências ricas neste campo da Sócio Economia Solidária, o 
CEAC tem encontrado inspirações para o seu desenvolvimento Institucional, 
como também respostas mais concretas as suas ações de auxílio as pessoas 
de sua “clientela” básica que são os menos favorecidos. Fortalecendo, assim, 
suas iniciativas de geração de trabalho e renda a este novo público alvo de 
suas ações. E neste sentido, a UNILINS, entre 15 a 19 de dezembro de 2014, 
em parceria com Legislativo e o Executivo municipal, organizou atividades na 
Câmara Municipal; nos CRAS: Toninho Casa Veia – São João – Irmã Beatriz; 
no CEAC; dando início da semana em sessão na Câmara Municipal de Lins, 
com o lançamento do vídeo: Lins na Economia Solidária, e o encerramento no 
CEAC com apresentação do desenvolvimento da Tecnologia Assistida para 
deficientes físico  e formatura do Curso de Informática Básica, com a presença 
do Senhor Robson Grizilli da Rede Nacional de Gestores Públicos de 
Economia Solidária; que ao final de seu discurso parabenizou a iniciativa e 
afirmou a importância da criação da Lei de Economia Solidária e sua 
regulamentação.  
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PROJETO PASSO A PASSO 

O Projeto Passo a Passo, que neste ano de 2015 comemora seu 6º ano de 
existência, teve seu início no dia 10 de janeiro e tem a previsão de termino no 
dia 12 de dezembro.O projeto conta com 1 professor voluntário, o ex-aluno e 
funcionário da FPTE, Mauro Ladeia Filho e com 3 monitores, alunos de alguns 
anos anteriores do projeto Natalia Alves, Natalia Spin e Renata Lauretti.As 
aulas acontecem aos sábados, das 16h às 18h. 

 

Divisão das aulas de 1h  

 16h às 17h - Forró e Samba: foco nos dois principais ritmos 
dançados e tocados na região de Lins; 

 17h às 18h - Outros Ritmos: focado em ritmos diferentes, mas que 
caíram no gosto dos alunos de dança de salão da região de Lins, 
tem como ritmos selecionados Salsa Cubana, Salsa Rueda de 
Cassino, Samba-Rock, Soltinho,  
Bachata, Zouk, Sertanejo Universitário. 

 

Aulas Especiais 

Assim como implantado no ano anterior, algumas aulas com temática especial, 
para aproveitar feriados e comemorações, foram realizadas, sendo de 
destaque as aulas especiais de carnaval (samba no pé, samba-rock e samba 
de gafieira), de festa junina (arrasta pé, vanera, forró e sertanejo) e do Dia das 
Mulheres (Aula de Ladies Style) 

 

Outros Eventos 

Ao longo do ano, vários workshops foram realizados com professores 
renomados e em destaque na região e no país, com foco em proporcionar aos 
alunos e participantes uma melhor evolução atualizada com novos conteúdos. 
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 Maio: Armando Gonçalves de São José do Rio Preto – Forró, 
Samba, Bolero, Salsa Cubana; 

 Junho: José Augusto Junior de Mirandópolis – Samba e Zouk; 

 Agosto: Armando Gonçalves e Eliane Martins de São José do 
Rio Preto – Forró, Salsa Cubana, Samba, Zouk e Ladies Style; 

 Setembro: Leandro e Pollyane de Guararapes – Samba e Ladies 
Style; 

 Outubro: Valmir e Ariel de Uberlândia-MG – Samba, Zouk e 
Bachata. 

Outra atividade importante que já acontece pelo segundo ano, é o 
Internacional Bachata Day, que foi realizado em 7 de junho de 2015. É um 
evento sócio cultural, que tem como foco difundir a Bachata (ritmo da 
república dominicana que vem crescendo no mundo) e fazer uma ação 
social, que em Lins realizou a arrecadação de produtos de limpeza que 
foram doados para o Crebim - Associação Linense para Cegos, que 
passava por um período de imensa necessidade desse tipo de produto. 
Deste evento participaram mais de 40 pessoas de Lins, Promissão, 
Penápolis, Birigui, Guaiçara, Araçatuba, Marília e Sabino,arrecadando mais 
de 50 produtos de limpeza. 

 

 

Apresentações 
 Divulgando o trabalho do projeto Passo a Passo e da dança de salão, 
várias foram as apresentações do projeto ao longo do ano, tendo como 
destaque: 

 Tango – Baile dos Alunos de Dança em Birigui – Abril de 
2015; 

 Tango – Baile de Máscaras no Guararapes Clube – Maio de 
2015; 

 Quadrilha Estilizada – Concurso de Quadrilhas – Junho de 
2015; 

 Quadrilha Estilizada – Festa Junina da Escola Otacílio – 
Junho de 2015; 

 Bachata e Tango – Feira Agrícola da ABCEL – Julho; 

 Forró e Bachata – Festa da Paz na Vila da Paz – Agosto 
2015; 

 Sertanejo Universitário – Baile da Primavera – Setembro; 
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 Bachata – Baile do Vem Dançar em Guararapes -  Setembro; 

 Tango – Baile de Halloween – Outubro 
 

Alunos 

 O Projeto Passo a Passo ao longo do ano obteve participação de mais 
de 80 alunos, sendo que o público médio por aula é de 30 alunos. Estes 
participantes vieram de várias cidades da região, com alunos da cidade de 
Lins, Guaiçara, Promissão, Araçatuba, Birigui, Guararapes, Mirandópolis, 
Sabino, Marília, São José do Rio Preto, Bauru e Cafelândia. 

A participação da comunidade nesse ano foi maior que o número de alunos, 
sendo 30 alunos da Unilins e 50 pessoas da comunidade, porém mantendo 
sempre a presença dos docentes.  

 

 
CURSOS DE VERÃO 
 
A Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Unilins, ofereceu cursos de 
extensão nas áreas de Introdução a Economia Solidária, Inglês para 
Secretariado Executivo, Matemática básica e Trigonometria básica para 
calouros e veteranos, Medidas Elétricas, Instalações Elétricas e Auto CAD. Os 
Cursos de Verão ocorrem de segunda a sexta, com início em 26 de janeiro e 
término no dia 06 de fevereiro, das 19h às 22h30min, período de férias dos 
alunos. Este curso obteve 389 inscrições, com 308 inscrições do curso de 
engenharias, 31 de Administração, 6 em Bacharelado em Sistemas da 
Informação, 9 em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 14 
de Arquitetura e Urbanismo, 6 de Tecnologia em Processos Químicos, 5 do 
Serviço Social, 4 de Secretariado Executivo e 6 alunos da comunidade. 
Contou com 19 alunos Educadores Sociais Universitários para ministrar as 
aulas, sendo 2 do curso de Secretariado Executivo, 8 de Engenharia Civil, 5 
de Engenharia de Controle e Automação e 3 de Engenharia Elétrica. O 
objetivo destes cursos foi aprimorar os conhecimentos dos veteranos e dar 
suporte aos calouros, para que obtenham melhor desempenho durante o 
primeiro ano letivo, agregando conhecimentos. O aluno participante com 
média de falta até 75% recebeu declaração no total de 20 horas 
complementares. Foram emitidas 190 declarações, sendo 8 para Introdução a 
Economia Solidária, 3 para Inglês para Secretariado Executivo, 18 para 
Matemática Básica (veteranos), 24 para Matemática Básica (calouros), 26 
para Medidas Elétricas, 32 para Trigonometria (calouros), 30 Trigonometria 
(veteranos), 29 para Auto CAD e 20 para Instalações Elétricas. 

 

CURSO DE INTRODUÇÃO A ELETRÔNICA 

A ProexacUnilins ofereceu para os alunos das Engenharias da Computação, 
Elétrica, Eletrônica e Controle e Automação, o curso de Introdução à 
Eletrônica com duração de 40 h/aula.O curso foi ministrado aos sábados, das 
8h às 12h, com início no dia 18 de abril, e término no dia 27 de junho de 2015. 
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As aulas foram ministradas no campus Unilins, no laboratório de Eletrônica. 
Contou com 1 professor e 1 monitor voluntário aluno da Unilins do cursos de 
Engenharia Eletrônica. Com vagas limitadas, o curso obteve 29 alunos 
inscritos e 16 alunos certificados. 

 

PROJETO CINEMA – MILÁGRIMAS PARTE I 

 No dia 27 de março de 2015, a Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária 
da Unilins exibiu para os alunos, o curta metragem do Projeto 
Cinema“Milágrimas” (Parte I), com direção de Daniel dos Santos, concepção 
direção e coreografia de Ivaldo Bertazzo – Cenas Estado de Origem. Avida na 
nova Terra, ano de 2006. O curta teve duração de 15 minutos e ocorreu em 
frente a cantina do campus Unilins, as 20h40min, contando como hora 
complementar aos 63 alunos que assistiram. 

Em exibição, cenas do espetáculo de dança “Milágrimas”, com jovens da 
periferia de São Paulo, integrantes do Projeto Dança Comunidade.  O 
espetáculo tem como inspiração nossa diversidade Étnico Racial através da 
história pela qual o corpo africano (físico e cultural) se articulou na trajetória da 
África para o Brasil ressoando nos corpos da vida moderna e contemporânea. 

 

DIA DA ÁFRICA NA UNILINS 

Dia 25 de Maio comemora-se o “Dia da África”, no esforço de se chegar à 
meta de “uma África unida e forte”, capaz de concretizar os sonhos de 
“liberdade, igualdade, justiça e dignidade”. Chefes de Estado africanos, no dia 
25 de Maio de 1972, na Etiópia decidiram criar a OUA - Organização da 
Unidade Africana, com o objetivo de libertar o continente da dominação 
estrangeira.  

Este dia representa também um profundo significado da memória coletiva dos 
povos daquele continente e a demonstração do objetivo comum de unidade e 
solidariedade dos africanos na luta para o desenvolvimento económico 
continental. A criação da OUA, atualmente, União Africana - UA, traduziu a 
vontade dos africanos de converterem-se num corpo único, capaz de 
responder, de forma organizada e solidária, aos múltiplos desafios com que se 
defrontam para reunir as condições necessárias à construção do futuro dos 
filhos de África. A Unilins tem uma estreita relação com o sentido dessa data, 
não só pelo fato de obterem alunos africanos entre na Universidade, mas pelo 
esforço em sedimentar o respeito a toda diversidade inclusive a étnico racial, a 
diluição de todo preconceito e o intercâmbio de saberes. 

A PROEXAC, juntamente com os Colaboradores, Roseli Cristina de O. Silva, 
Maria Emilce F. V. Pastorello (ETL);Neli F. Couto, Débora de O. Assis, Lucas 
Henrique Chiamente, Luzia Tereza M. Pereira, Marilza P. de Camargo, Thiago 
Alexandre C. Inácio, Alisson B. do Nascimento (Biblioteca);Ana Maria 
Ezequiel, Nelson Micuni, Isaac H. de Oliveira, Adão J. de Souza,  Luiz Carlos 
Francisco, Ivanildo Batista (Infraestrutura);Osvaldo Coutinho, Axana Marília 
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César (alunos da Comunidade Angolana) e outros alunos africanos,pensou em 
uma programação para esse momento significativo, tais como: 

 Mostra - Retratos em Preto e Branco de Alma Colorida 
Reproduções de algumas fotografias do livro “Retrato de Crianças 
do Êxodo" de Sebastião Salgado publicado pela Companhia das 
letras em 2000. A mostra tem por objetivo provocar a reflexão 
quanto ao que estamos fazendo com nossas crianças; que mundo 
físico e afetivo estamos construindo para abrigá-las. O mostra 
ocorreu do dia 25 de maio a 20 de junho de 2015, das 8h às 22h, 
na Biblioteca da Universidade; 

 
 

 Instalação do Baobá - A Árvore da Sabedoria 
Baobá (AdansoniaDigitata) é uma das árvores mais antigas da 
terra. Por sua longevidade (entre mil e seis mil anos) são 
testemunhas vivas da história dos lugares onde estão e da 
transformação do próprio planeta. Pode atingir vários metros de 
altura, seu caule gigante tem a capacidade de armazenar milhares 
de litros de água. Por essa razão é denominada “árvore garrafa” 
ou “barriguda”. No Senegal, o baobá é sagrado sendo utilizado 
como fonte de inspiração para lendas, ritos e poesias. Uma antiga 
lenda africana, diz que se um morto for sepultado dentro de um 
baobá, sua alma irá viver enquanto a árvore existir. 
Uma árvore foi construída na biblioteca com diversos materiais 
simples representando simbolicamente um Baobá. De seus galhos 
pendem folhas com palavras de nosso vocabulário, mas que são 
de origem africana e outras da língua Banta o dialetos kimbundo e 
umbundo (língua Banta). A árvore ficou exposta na biblioteca da 
Universidade do dia 25 de maio a 20 de junho de 2015, das 8h às 
22h; 
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 Tanto Lá Como Aqui 
Painel ilustrativo sobre africanidade. Ficou exposto do dia 27 de 
maio a 20 de junho de 2015, das 8h às 22h na biblioteca da 
Universidade; 

 
 Escola de Samba Mocidade Independente do Bairro do 

Ribeiro 
No dia 25 de maio de 2015, houve uma apresentação de parte da 
bateria da Escola de Samba Mocidade Independente do Bairro do 
Ribeiroe suas passistas, para os alunos. A apresentação ocorreu 
as 20h30min em frente a cantina, no campus da Universidade. 
Para este evento foram emitidas 88 declarações para os alunos 
que assistiram; 

 
 

 
PROEXAC – UNILINS E IBS BUSCAM PARCERIAS PARA 

COMUNIDADES RURAIS 

No dia 28 de janeiro de 2015, quarta-feira pela manhã, no galpão de 
eventos do assentamento rural “Fazenda Reunidas”, em Promissão - SP, 
houve mais um encontro com representante do IBS - Instituto Bio Sistêmico, 
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. 
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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. 

 

 

EVENTO COMUNITÁRIO NA ESCOLA PADRE OCTACÍLIO 

A Fundação Paulista de Tecnologia e Educação - FPTE, por meio dos alunos 
do curso de Enfermagem da Unilins, em atendimento ao TTS (Trabalho 
Técnico Social) do CHJC (Conjunto Habitacional Josepha Caetano), promoveu 
o evento "Enfermagem na comunidade", na Escola Padre Octacílio, no bairro 
Santa Terezinha em Lins - SP. O evento aconteceu no dia 16 de maio de 
2015, com participação da Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da 
Unilins, do Setor de Assistência Social da FPTE, da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Lins, e do 37º Batalhão de Infantaria Leve. 

Na ocasião, a equipe do curso de Enfermagem da Unilins prestou 
atendimentos de saúde, como controle de pressão arterial, exames de 
diabetes, Papanicolau e outros.Além disso, também foram realizadas as 
inscrições para os cursos gratuitos da Unilins, como Eletricista Instalador, 
Pedreiro, Informática, Empreendedorismo Social e curso Preparatório para o 
ENEM. Para as crianças houve uma manhã de jogos, brincadeiras e lanches. 
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UNILINS RECEBE “SELO INSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL” 

A Unilins recebeu, novamente o “Selo Instituição Socialmente 
Responsável”, certificando a participação na edição de 2015 da Campanha da 
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. A certificação, 
concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, é 
válida por um ano. Em outros anos, a Unilins também já recebeu o selo. 

Os preceitos da Responsabilidade Social traduzem a forma como a 
FPTE conduz suas ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social 
de Lins e região. 

Destacamos também o envolvimento dos alunos nas atividades 
complementares e nos projetos de extensão. Os projetos desenvolvidos por 
esses alunos oferecem-lhes melhor envolvimento na tarefa da aprendizagem, 
produção e socialização do conhecimento estabelecendo uma relação entre o 
conteúdo do ensino e a realidade social que resulta em uma formação ética e 
cidadã. 

A FPTE tem dado prova de sua viabilidade e habilidade para introduzir 
mudanças e progressos em nossa sociedade, promovendo a solidariedade e a 
igualdade exercendo com rigor a sua Responsabilidade Social, promovendo, 
gerando e difundindo conhecimentos, principalmente no que tange sua 
atividade com a comunidade. 

A Responsabilidade Social é missão da Fundação Paulista de 
Tecnologia e Educação com a comunidade em que está inserida, da 
preocupação em oferecer para a população o trabalho resultante das relações 
entre ensino, pesquisa e extensão. 

Além de ser reconhecida pela excelente formação profissional de seus 
alunos por meio do Centro Universitário - Unilins, a Fundação Paulista se 
constitui num importante polo de desenvolvimento tecnológico e segue firme 
em sua nobre missão de atuação na responsabilidade social. 

Essa atuação justifica seus registros junto ao Conselho Nacional de 
Assistência Social, Conselho Municipal da Assistência Social, Ministério da 
Justiça (Título de Utilidade Pública), além de ser cadastrada no PROUNI. 

No entanto, a Responsabilidade Social vai além da postura ética da 
organização, do assistencialismo e ajuda a comunidade. Significa um trabalho 
de mudança de atitude e comportamento, tendo por consequência a 
consolidação de uma sociedade econômica e socialmente mais justa. 
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Consolidação esta que pode ser estabelecida por meio de projetos sociais, 
como uma prática de comprometimento ao meio no qual está inserida. 

Através de sua Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária – 
PROEXAC a UNILINS orienta e coordena suas ações comunitárias, de 
extensão, culturais, desportivas, sociais, cívicas, de lazer, oferecendo esses 
serviços ao desenvolvimento econômico e social da região. Realizamos 
durante o ano todo: 

 Acesso Digital no Centro de Extensão e Ação Comunitária Prof. 
Edgar Paulo Pastorello (CEAC) e Laboratório UNILINS; 

 Desenvolvimento de projetos voltados à Tecnologia 
Assistiva (mouses adaptados para deficientes) e sustentáveis 
(aquecedor solar de baixo custo); 

 Curso de Finanças Pessoais – no CRAS "José Dias dos Santos"; 

 Curso de Eletricista Instalador em parceria com Schneider do 
Brasil no Centro de Extensão e Ação Comunitária Prof. Edgar 
Paulo Pastorello (CEAC), Prefeitura Municipal de Promissão e 
Centro de Ressocialização de Lins (CR) e no Projeto de 
Assentamento Rural Reunidas - Agrovila Jose Bonifácio – 
Fazenda; 

 Curso de Profissionalização através do Projeto de Assentamento 
Rural Reunidas - Agrovila Jose Bonifácio – Fazenda em 
Promissão; 

 Palestra intitulada Moeda Social na Unilins; 

 Saúde em Movimento na Clínica de Enfermagem Centro de 
Extensão e Ação Comunitária Prof. Edgar Paulo Pastorello (CEAC) 
do Curso de Enfermagem/Unilins; 

 Evento de denominação do Centro Comunitário Ulisses 
Guimarães para Centro de Extensão e Ação Comunitária "Prof. 
Edgar Paulo Pastorello"; 

 Chi Kung através do Projeto sociocultural Casa de Cultura e 
Cidadania; 

 Dia da Responsabilidade Social - Unilins na Igreja Jesus 
Misericordioso - Comunidade Santa Maria e Adjacentes. 
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REORGANIZAÇÃO DA COOPERSOL 

Como resultado da ação conjunta entre o Curso de Serviço Social 
(Unilins), PROEXAC, NeoAmbient, Prefeitura Municipal de Lins e Cooperativa 
de Reciclagem de Resíduos Sólidos de Lins (COOPERSOL), nesta sexta-feira, 
4 de setembro de 2015, realizou-se a eleição da nova diretoria da Coopersol.O 
Curso de Serviço Social, a Proexac e o NeoAmbient tem trabalhado com um 
projeto socioambiental, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lins, para a 
reorganização da autogestão, infraestrutura, processos e manutenção da 
Cooperativa, com o intuito deresgatar e fortalecer a identidade da Coopersol e 
de seus cooperados. A parceria fez um levantamento das principais questões 
apontadas pelos cooperados, promoveu um recadastramento dos associados 
da cooperativa, fez um cadastramento sócio familiar e vêm discutindo com os 
cooperados o fortalecimento da organização interna, do processo de trabalho 
e propostas de encaminhamentos para a resolução com base no Estatuto 
Social da entidade. 

Em 17 de julho de 2015, foi realizada visita à Recicla 
Ourinhos (Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de 
Ourinhos) para compartilhar experiências e conhecimentos vivenciados nos 
longos anos de sua organização e luta pelo reconhecimento do trabalho 
realizado no Munícipio de Ourinhos. 

A equipe de Lins formada pelos cooperados da Coopersol, João Luiz da 
Silva (Proexac), Prof. Luiz Carlos Montanha (Curso de Serviço Social da 
UNILINS), Ana Carolina, Ana Teresa, Aline e Sueli Farias (estagiária dos 
cursos de Serviço Social e de Administração da Unilins) na oportunidade, 
conversaram com os cooperados da Recicla, partilharam experiências e 
conhecimentos vivenciados nos longos anos de sua organização e luta pelo 
reconhecimento do trabalho realizado em Ourinhos. Os catadores percorreram 
as dependências da Recicla e fizeram várias observações quanto as 
instalações e equipamentos visualizando caminhos alternativos para a sua 
dinâmica de trabalho e organização, identificando quais são os pontos 
vulneráveis a serem trabalhados para a reorganização da Coopersol. 

A convite da equipe de Lins, em 7 de agosto de 2015, estiveram na 
Coopersol de Lins, Matilde, Cláudia e Everaldo, representantes da Recicla 
Ourinhos. Na Coopersol, Matilde e Claudia, ao relatarem os constantes 
momentos de luta para consolidação dos catadores, em Ourinhos, como grupo, 
destacam a necessidade de investirem em formação cidadã, para buscarem a 
efetivação das políticas públicas pelo Poder Público, por considerarem 
fundamental e determinante o reconhecimento do trabalho prestado a toda 
sociedade e para melhoria nas condições de realizá-lo. 

Outras ações são previstas pelo Curso de Serviço Social, Proexac 
e NeoAmbient para dar continuidade ao projeto de reorganização da Coopersol 
com o fundamental apoio dos profissionais e alunos/estagiários destes setores 
da Unilins.  
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ATIVIDADES REALIZADAS PELO NÚCLEO DE APOIO INTEGRADO 
COM A COLABORAÇÃO DA PROEXAC – UNILINS 

Em julho, no dia 9, as Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos realizadas pelo 
Núcleo de Apoio Integrado ao A.E.E. - Atendimento Educacional 
Especializado, iniciaram a preparação do roteiro para a montagem peça de 
teatro "Os Saltimbancos", com a colaboração do Arte-educador Deraldo F. 
Neto (PROEXAC/Unilins). 

Para aprimorar o trabalho realizado na Oficina de Linguagens Artísticas, todos 
os professores e tutores de classe responsáveis pelas oficinas se envolverão 
de modo interdisciplinar na realização da atividade, por meio da elaboração do 
roteiro, figurinos, atividades de expressão corporal e musical e outros, junto aos 
alunos. 

Para iniciar esse processo, dando um estímulo dentro do aspecto dramatização 
e expressão corporal, o arte–educador Deraldo levou na sexta-feira (10) para 
os alunos e equipe do Núcleo, a atriz Fátima Martins, que realizou uma 
“contação de história”. 

Segundo a coordenadora Jackeline Silva Arantes, “os alunos estiveram muito 
atentos e interessados durante a apresentação.  A realização do teatro será um 
desafio para todos, tendo em vista as necessidades educacionais especiais de 
cada um. Com apoio do educador Deraldo pretendemos fazer desta primeira 
experiência uma marca das Oficinas, para que divulguemos o trabalho inclusivo 
que é realizado na educação de Lins”, relata. 

No dia 13, segunda feira foi o dia das crianças da Creche Santa Izabel do 
bairro Cinquentenário a se divertirem através da atriz Fátima Martins com “A 
História do Barquinho” do IloKrugli, argentino radicado no Brasil, fundador do 
grupo Ventoforte, que inovou no teatro infantil com esse texto poético sobre 
coragem e liberdade. 

A Arte de Contar Histórias é uma prática muito antiga e que precede a escrita, 
mas que possui grande força de absorção. Nos dias de hoje estamos vendo a 
retomada e expansão dessa prática, seja na intimidade de uma casa ou em 
praças, escolas e teatros com muitas pessoas. Talvez pela necessidade da 
vida contemporânea carecer de momentos lúdicos, de prazer aliados ao 
aprendizado e elaboração de sensações e sentimentos. Não importa o local, 
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ou a quantidade, mas é essencial ter alguém para contar e outro disposto a 
ouvir algo que contenha a força das grandes sabedorias. 

 

 

ALUNO DO CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR É DESTAQUE NAS 
MANCHETES INTERNACIONAIS 

Vitor Augusto Camargo Ferreira, que em janeiro de 2014 foi certificado no 
Curso de “Eletricista Instalador”, projeto BipBop da Schneider Electric, 
ministrado pela Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da UNILINS, em 
cooperação com a Prefeitura Municipal de Lins, foi destaque internacional na 
Histórias de Eletricistas da Schneider Electric. 

Na reportagem internacional, entre os cinco continentes, segundo projeto 
BipBop, Vitor se destacou no continente americano. Hoje, cursando o 1º ano de 
Engenharia Elétrica na UNILINS, continua em busca de seu sonho. 

 

 

PRÊMIO AÇÕES INCLUSIVAS 

A UNILINS através da PROEXAC apresenta juntamente com a Equipe do 
Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especializado da 
Secretaria Municipal de Educação de Lins, o Programa de Tecnologia Assistiva 
e Inclusão Digital na rede municipal de Educação de Lins (SP) que concorre ao 
Prêmio Ações Inclusivas oferecido pela Secretaria Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 

Os auditores do Prêmio assistiram à apresentação dos trabalhos realizados 
pela Equipe Multiprofissional do Núcleo e Unisalesiano (terapeutas 
ocupacionais, pedagogos, psicólogos e outros) e também dos equipamentos de 
baixo custo desenvolvidos na UNILINS sob a supervisão do Prof. José 
Aparecido Queiroz (Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária). 
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Na ocasião o aluno do Curso de Engenharia de Controle e Automação, 
Wenderson Nascimento Lopes explicou como foram desenvolvidos os mouses 
adaptados com lixo eletrônico para cada tipo de deficiente e a receptividade 
daqueles que se encontram a margem da sociedade pela deficiência. 

A parceria da UNILINS e o Núcleo tem por finalidade atender aos alunos da 
rede municipal de ensino com deficiência com o intuito de aprimorar e garantir 
o direito de inclusão. 

 

 

CAPACITAÇÃO PARA ALUNOS UNILINS – ELETRICISTA INSTALADOR 

A Pró-Reitoria de Extensão e Ação comunitária da Unilins, ofereceu de 20 a 28 
de agosto de 2015 para os alunos da universidade, uma Capacitação para os 
alunos que gostariam de atuar como Educador Universitário Social, ministrando 
aulas no curso de Eletricista Instalador. A aulas foramministradas por 1 aluno 
do curso de Engenharia de Controle e Automação e por 1 funcionário da 
Fundação Paulista de Tecnologia e Educação. Houve um total de 18 alunos 
participantes, sendo 3 de Engenharia Civil, 3 de Engenharia de Controle e 
Automação, 7 de Engenharia Elétrica, 3 Engenharia Eletrônica e 1 e 
Administração. Neste curso foram apresentadas variadas formas de trabalho 
com a eletricidades, desde instalações elétricas, até ligações de motores, na 
teoria e prática, para que saibam apresentar aos seus futuros alunos como 
manejar a eletricidade de forma correta e segura. Também ensinou o modo de 
se organizar e saber trabalhar em equipe para que o que foi planejado 
aconteça no tempo previsto, com todas as montagens e testes, antes de ligar 
qualquer coisa. 
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ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS – PROEXAC  

JANEIRO 

No período da Natal (dezembro de 2014), cerca de 1.500 pessoas visitaram a 
Cidade Miniatura do “Seu Mário” gratuitamente. Até aquele momento foram 
contabilizados cerca de21.600 visitantes que prestigiaram esse patrimônio 
artístico cultural desde que a FPTE o disponibilizou ao público em 2007.   

Reunião na Câmara Municipal de Promissão com membros do Setor de 
Desenvolvimento Municipal e da Pró Reitoria de Extensão e Ação Comunitária 
da Unilins/PROEXAC para implantação de projetos na Agrovila de Promissão. 

Contato com artistas de Lins para agendamento de exposições na biblioteca da 
Unilins. 

Reunião na Agrovila de Promissão com integrantes da PROEXAC/Unilins, 
membros do Instituto Biosistêmico/IBS e agricultores locais para apresentação 
de projetos a serem desenvolvidos em parceria. 

Reunião com membros da CIPA na empresa JBS para auxiliar na elaboração 
da SIPAT daquela empresa.   

 

FEVEREIRO 

Atividades cênicas na Fundação CASA. Ao longo de 4 dias dentro da própria 
instituição, foram desenvolvidos jogos dramáticos, consciência corporal e 
atividades integradoras com cerca de 90 adolescentes e jovens em medida 
sócio educativa.  

Pela parceria com a Unilins foi dado suporte artístico (elaboração de fantasias 
e confecção de adereços)  ao “Grêmio Recreativo Esportivo Cultural e Escola 
de Samba Acadêmicos da Zona Sul” (representa os bairros: Henrique Bertin, 
Jardim Bom Viver I ao V, ManabuMabe), na preparação do seu enredo 
carnavalesco. A Escola homenageou a colônia japonesa em Lins com cerca de 
400 integrantes que contaram na avenida a enorme a contribuição dos 
imigrantes japoneses em nossa cidade. Muitos membros da colônia estiveram 
presentes e mostraram um pouco da sua cultura. Um público estimado de sete 
mil pessoas assistiram o desfile da Escola de Samba no primeiro dia de 
carnaval.   

A Cidade Miniatura do “Seu Mário” foi aberta ao público estudantil interno e 
externo pelo início do ano letivo.   

Atividade PROEXAC e Setor de Assistência Social da Unilins com moradores 
dos bairros Santa Terezinha e Josepha Caetano como atividade de 
sensibilização e organização de ações dentro do Projeto Técnico Social 
(Programa Minha Casa Minha Vida). Na ocasião estavam presentes na quadra 
da Escola Estadual Otacílio de Oliveira cerca de 100 pessoas. 

Reunião com membros da PROEXAC e enfermeira responsável pela clínica de 
enfermagem no Centro de Extensão e Ação Comunitária/CEAC – Unilins para 
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desenvolvimento de atividades físicas e esportivas junto à comunidade do 
entorno.  

 

MARÇO 

Monitoramento a alunos do curso de Arquitetura da Unilins dentro da disciplina 
de Modelos e Maquetes na Cidade Miniatura do “Seu Mário”.  

Elaboração de projeto sobre a diversidade étnico racial de matriz africana 
juntamente com a professora Roseli Cristina O. S. Batista da ETL e alunos da 
Comunidade Angolana para elaboração de atividades referentes ao Dia da 
África (25 de maio). 

Exibição de filmes (curta metragem) de temática étnico racial para os alunos da 
Unilins no período noturno. Essa atividade contou como Hora de Atividade 
Complementar, e além dos alunos assistirem o filme entregaram um breve 
comentário sobre ele. Entorno de 200 alunos assistiram a exibição realizada na 
frente da cantina na hora do intervalo. 

Mostra do artista plástico Dejair dos Santos na biblioteca da Unilins aberta a 
toda a comunidade interna e externa. “Deja” como é conhecido artisticamente é 
natural de Promissão, mas atualmente reside em Lins, realiza e expõe suas 
obras em várias cidades principalmente na região da cidade de São Paulo.  

Atividade de sensibilização e problematização para profissionais do Núcleo de 
Educação Especial (Secretaria Municipal de Educação) para pensar a 
reestruturação do espaço de atendimento e os serviços. Na ocasião 
participaram 27 profissionais. 

 

ABRIL 

Atividade de sensibilização e integração com educadores, supervisores e 
gestores da Secretaria Municipal de Educação. Entorno de 80 profissionais da 
área de educação participaram desse encontro no auditório da Prefeitura 
Municipal de Lins.  

Montagem de exposição de artefatos indígena intitulada “Bicho Gente Bicho” 
na biblioteca da Unilins aberta a toda a população. Essa mostra aborda a 
imbricada relação dos povos indígenas como os animais e recebeu a visita de 
alunos da ETL e público em geral.  

Palestra na Fundação CASA (Unidade Vitória Régia) via PROEXAC para 
adolescentes em medida sócia educativa e funcionários sobre a Cultura 
Indígena dentro do Projeto de Diversidade Cultural.  

Acompanhamento de atividades formativas da Secretaria Municipal de 
Educação realizada no Campus da Unilins. 

Em comemoração ao aniversário de Lins a Cidade Miniatura foi aberta vários 
dias em abril a toda a população. Cerca de 350 pessoas visitaram a obra do 
“Seu Mário” incluindo grupos de alunos da rede municipal de educação. 
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Avaliação de imóvel municipal no bairro Santa Terezinha juntamente com o 
professor José Queiroz para reforma e adequação do espaço para realização 
de cursos de capacitação da PROEXAC à população do entorno. 

 

MAIO 

Organização e execução do projeto “ Africanidades” como apoio da professora 
Roseli Cristina O. S. Batista da ETL e alunos da Comunidade Angolana. Na 
biblioteca da Unilins foi montada uma exposição estruturada em dois módulos: 
uma mostra de imagens de crianças negras africanas e brasileiras intitulada 
“Retratos em Preto e Branco de Alma Colorida” (reproduções de fotografias do 
Sebastião Salgado) e a instalação “Baobá a Árvore da Sabedoria”, obra   
tridimensional representando traços culturais africanos principalmente quanto a 
oralidade. Desse baobá simbólico pendiam palavras de origem africana que 
fazem parte do vocabulário brasileiro e sob sua copa tiveram momentos de 
contação de histórias para alunos do ensino fundamental da ETL e 
frequentadores da biblioteca. O projeto também promoveu sessão de cinema 
de curta duração e uma apresentação do “Grêmio Recreativo Esportivo Cultural 
e Escola de Samba do Ribeiro e TeisukeKumassaka” aberta a toda a 
população (período noturno). Para os alunos essas atividades contou como 
Hora de Atividade Complementar, sob a entrega de breve comentário. Cerca 
de 500 pessoas assistiram as apresentações realizada na frente da cantina na 
hora do intervalo. 

Reuniões com a para a professora Penha I.S.Marreira para elaboração da 
decoração da “Festa Junina da ETL”.  

Desenvolvimento de palestra e atividade de sensibilização para colaboradores 
e convidados dentro da programação da “SIPAT 2015” da FPTE/Unilins.  

 

JUNHO 

Juntamente como pró-reitor José Queiroz e o professor João Luiz da Silva 
realizamos uma visita a Cooperativa de Recicladores de Ourinhos, referência 
em todo o estado. Esta atividade faz parte do suporte que a PROEXAC e o 
Curso de Serviço Social da Unilins estão propiciando na reestruturação da 
Cooperativa de Recicladores de Resíduos Sólidos de Lins/COOPERSOL. No 
espaço da RECICLA/Ourinhos, fomos recebidos e acompanhados por duas 
gestoras da cooperativa que nos esclareceram questões de gerenciamento, da 
reciclagem propriamente dita, da grande importância do Movimento Nacional 
de Catadores de Recicláveis/MNCR e possíveis auxílios a COOPERSOL. 
Depois de algumas horas saímos com os vínculos fortalecidos e com o esboço 
de outras ações, dando assim prosseguimento ao processo. 

Colaboração na montagem da decoração da Festa Junina da ETL. Evento 
tradicional que envolve a participação direta dos alunos, funcionários e 
familiares e de forma indireta toda a comunidade externa. 
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Abertura da Cidade Miniatura do “Seu Mário” para grupos de jovens e 
adolescentes da Fundação CASA. 

Reuniões no CEAC com a enfermeira responsável pela clínica de enfermagem 
Damaris A. Barbosa para reorganização de atividades de saúde e bem estar 
para o público do entorno.  

 

JULHO 

Reunião no Núcleo de Apoio Integrado e Atendimento Educacional 
Especializado “Paulo Freire” para desenvolver orientação junto aos educadores 
no desenvolvimento de uma apresentação cênica envolvendo seus alunos e 
equipe docente. A atividade pretende trabalhar as várias habilidades 
respeitando os limites e características de cada indivíduo sendo que para isso 
os educadores das diversas áreas trabalharam formas expressivas e de 
comunicação variada. 

Realização da contação de história nas instituições: 

Núcleo de Apoio Integrado e Atendimento Educacional Especializado “Paulo 
Freire” para cerca de 30 alunos e 10 educadores; 

E. E. Infantil Creche Santa Izabel do Bairro Cinquentenário para cerca de 30 
crianças e 06 educadores.  

“A História de um Barquinho” de autoria de IloKrugli foi contada pela atriz 
Fátima Martins em passagem por Lins e contatada pelo professor Deraldo F. 
Neto (PROEXAC/Unilins). 

Reunião com membros da CIPA da Prefeitura Municipal de Lins para 
orientação na organização de sua 1ª SIPAT. 

Acompanhamento de comitiva de alunos e professores peruanos da 
Universidade de São Francisco Arequipa em roteiro turístico e cultural: 

Roteiro Religioso: Igreja Santo Antônio, Igreja Ortodoxa Grega de 
AyáTsambica e Santuário Nossa Senhora de Fátima;  

Roteiro Sócio Cultural: Cidade Miniatura do “Seu Mário”, Projeto Casa de 
Cultura e Cidadania e Agrovila Reunida (Promissão);  

Roteiro Educacional: Empresa Renuka do Brasil S/A (Promissão).  

Participação em evento da Fundação CASA (Mostra de Atividades Artísticas) 
representando a Unilins. 

 

AGOSTO 

Participação juntamente com o Pró Reitor José Queiroz e João Luiz da Silva na 
escola municipal “Cantinho do Céu” (Promissão) sobre projetos nas Agrovilas 
locais.  
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Pintura de faixa publicitária para divulgação dos Jogos da Amizade (setor 
Esportivo/PROEXAC) realizados entre os cursos da Unilins.  

Reunião com coordenadores o professor e Pró Reitor José Queiroz, membros 
da PROEXAC e do setor de assistência Social sobre possíveis atividades e 
ações da Semana de Responsabilidade Social com realização em setembro de 
2015.  

Reuniões com a professora Penha I.S. Marreira para montagem de elementos 
cenográfico para Mostra do Conhecimento da ETL. 

Orientações a professoras da ETL (Verenice M. F. Sato, Liziane M. Barra e 
Eleni A. B. Santos) para desenvolvimento de projetos para o evento Mostra do 
Conhecimento. 

Acompanhamento de assembleia de restruturação da COOPERSOL realizada 
no campus da Unlins com apoio da PROEXAC e curso Serviço Social. 

Orientação a alunos da 3ª série da ETL na confecção de Caixas de Contação 
de Histórias. 

Realização do projeto “VAILIVROVEM” que consiste numa banca com livros 
usados de vários gêneros a disposição dos alunos e funcionários. Tem por 
objetivo promover a trocar de um livro por outro promovendo assim o estímulo 
a leitura e a reutilização de bens culturais e de consumo. 

 

SETEMBRO 

Colaboração na organização de solenidade realizada no CEAC em 
homenagem póstuma ao professor Edgar Paulo Patorello aberta a toda a 
comunidade interna e externa a FPTE/Unilins. 

Mostra do Conhecimento da ETL, com envolvimento de alunos, corpo docente 
e familiares, evento este aberto a toda a comunidade interna e externa. O setor 
de Atividades Sócio Culturais/PROEXAC colaborou desde o mês de agosto até 
o dia do evento, 26 de setembro: 

Na confecção de elementos cenográficos e adereços para número artístico da 
abertura; 

No acompanhamento de projetos; 

E atuação em número artístico de abertura. 

Organização e acompanhamento da Semana de Responsabilidade Social das 
Instituições de Ensino Superior. A Unilins via PROEXAC realizou juntamente o 
setor de Assistência Social e outros departamentos várias atividades ao longo 
da semana e mais uma atividade concentrada na comunidade religiosa “Jesus 
Misericordioso” aberta aopúblico interno e externo a Unilins. 

Adequação de equipamentos de tecnologia assistiva desenvolvido sob a 
orientação do professor José Queiroz para apresentação em congresso da 
área em Belo Horizonte/MG.  
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Orientação e acompanhamento de montagem cênica com os alunos do Núcleo 
de Apoio Integrado e Atendimento Educacional Especializado “Paulo Freire” 
dentro da Oficina de Inclusão de Jovens e Adultos.  

 

OUTUBRO 

Montagem da exposição “Caixas que Contam Histórias” na biblioteca da 
Unilins. Trabalhos desenvolvidos por alunos da 3ª série da ETL sob a 
orientação da professora Roseli Cristina O. S. Batista a partir de lendas 
brasileiras. Essa atividade se desdobrou em apresentações interpretativas das 
histórias por cada criança nos vários espaço da escola.  

Desenvolvimento de atividade de sensibilização para colaboradores e 
convidados dentro da programação da “SIPAT 2015” da Prefeitura Municipal de 
Lins. Entorno de 90 colaboradores e convidados participaram da atividade. 

Na biblioteca da Unilins, na Expolins 2015 e na ETEC houve mostra de 
maquetes desenvolvidas por alunos do curso de Arquitetura da Unilins sob a 
orientação dos professores: Joselle D. Dizeró e Deraldo F. Neto. 

Abertura e monitoramento a visita de público variado a Cidade Miniatura do 
“Seu Mário” em comemoração ao Dia da Criança. 

 

NOVEMBRO 

Acompanhamento e assistência na realização de “Torneio de Canto de 
Pássaros” promovido pela Associação de Criadores de Bicudo e Curiós de Lins 
e FEOSP – Federação Ornitológica do Estado de São Paulo com o apoio da 
PROEXAC no campus da Unilins. Participaram do torneio cerca de 270 
criadores e o evento recebeu um público estimado de 600 pessoas.  

Orientação e acompanhamento de montagem cênica com os alunos do Núcleo 
de Apoio Integrado e Atendimento Educacional Especializado “Paulo Freire” 
dentro da Oficina de Inclusão de Jovens e Adultos.  

Desenvolvimento de atividades de integração e recreação no Encontro de Ex-
Alunos da ETL – Turma de 30 anos. Os ex-alunos que vieram de vários lugares 
inclusive um dos Estados Unidos para o evento também visitaram a Cidade 
Miniatura. 

Reunião na Prefeitura Municipal de Lins com o presidente da Associação 
Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins – ABCEL, o Sr. Akio Matsuura para 
discutir atividades da programação do Centenário da Imigração Japonesa em 
Lins (2016) com atenção especial atenção a realização de painel e calendário 
comemorativo.  

Acompanhamento e adequação de equipamento de tecnologia assistiva 
desenvolvido sob a orientação do professor José Queiroz, para portador de 
necessidades especiais da comunidade externa a Unilins. 
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Elaboração e desenvolvimento de figuras símbolo do natal (presépio) para 
decoração natalina da FPTE/Unilins. Foram criadas peças de médio porte 
reaproveitando materiais descartados como latas de refrigerante, caixas Tetra 
Pack, vidros, utensílios e tela de metal e outros. Com o objetivo de sensibilizar 
para o consumo consciente e para o real sentido do natal. 

A Cidade Miniatura foi aberta ao público presente no “17º TORNEIO 
INCENTIVO DE JUDÔ UNILINS”. A competição foi organizada pela Associação 
de Judô Morimoto de Lins.  Estiveram presente 715 atletas, masculino e 
feminino a partir de 04 anos de idade, representando 32 equipes de 26 cidades 

 

DEZEMBRO 

Manutenção, reparos e instalações de peças na “Cidade Miniatura do Seu 
Mário”, preparativos esses necessários para receber o público no período do 
natal.  

Apresentação do teatro “Os Saltimbancos” na Escola Centro de Educação 
Popular “Paulo Freire” pelos alunos da Oficina de Inclusão de Jovens e 
Adultos. Esta atividade teve o apoio da PROEXAC/Unilins e mobilizou a equipe 
docente e todos os alunos do Núcleo de Apoio Integrado e Atendimento 
Educacional Especializado “Paulo Freire” além de vários do CREBIM/Asilo dos 
Cegos de Lins. Profissionais da Secretaria de Municipal de Educação e 
familiares estiveram presentes na apresentação na Escola CEP “Paulo Freire”.   

Ao longo do ano de 2015 o Projeto “Passo a Passo” (desde 2009), atividade da 
PROEXAC, desenvolveu suas atividades regulares de ensino de dança de 
salão abertas a toda a comunidade sob a coordenação e orientação do 
funcionário e professor de dança Mauro Ladeia. O projeto proporciona também 
aos seus participantes workshops, encontros e apresentação dos vários estilos 
de dança em Lins e na região. O nome da Unilins também baila por vários 
espaços através do projeto “Passo a Passo”. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA 

A principal finalidade da tecnologia assistiva é proporcionar projetos de baixo 
custo e envolver um número considerável de pessoas dentro do projeto para 
que se tenha sucesso na inclusão. Os principais componentes mouse óptico 
são: três botões normal aberto (NO) que quando pressionados tornam-se 
normal fechado (NC) realizando os cliques (Figura 3), um botão de rolagem e 
sensor óptico como mostrado na Figura 1, usados para desempenhar as 
funções para qual foi projetado. 

O projeto foi desenvolvido de acordo com os relatos e avaliações dos 
assistidos, levando em consideração suas capacidades motoras e cognitivas. 
De acordo com o que foi relatado, percebeu-se que os dois assistidos possuem 
dificuldades e restrições em seus movimentos, um tendo apenas o braço 
esquerdo e neste o dedo indicador, o mesmo apresenta coordenação motora 
deste membro satisfatório. O outro assistido tem restrições maiores e foi um 
caso mais complicado, devidos a quantidade de restrições motoras que este 
tem. O mesmo possui movimentos voluntários apenas com a perna esquerda e 
com a cabeça, mas possui grau de dificuldade bem elevado. O principal 
objetivo do projeto foi possibilitar a inclusão digital destas duas pessoas e dar 
as mesmas mais independência, visto que os mesmos necessitam de um 
segundo para realizar qualquer atividade. Um objetivo maior é proporcionar aos 
assistidos a possibilidade de acessar ambientes virtuais (computador) com 
maior independência, e ainda que consiga escrever no editor de texto usando a 
ferramenta adaptada, e também possibilite que os mesmos evoluam em 
relação as atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. Relata-se 
ainda, que a ferramenta adaptada foi projetada para que não venha causar 
danos ao assistido ao manusear a mesma, e ainda, que o produto final foi 
adaptado para atender não só as principais necessidades do aluno, mas 
também para auxiliar os profissionais, tais como: Fisioterapeuta, Tutores e 
Professores, nos trabalhos desenvolvidos com esses alunos. Visando 
proporcionar e facilitar a inclusão de deficientes físicos nos meios virtuais, é 
proposto adaptações de periféricos computacionais para favorecer o acesso de 
deficientes físicos aos computadores, o meio de comunicação mais utilizado 
nos dias de hoje. O mouse tem como função movimentar o cursor pela tela do 
computador e possui normalmente quatro tipos de operações: clique, duplo 
clique, arrastar e soltar. Destaca-se claramente que o botão esquerdo é o mais 
utilizado. A proposta de modificação do mouse é muito simples, porém de 
grande utilidade. A ideia é ampliar as ferramentas que são usadas para 
fornecer acesso ao ambiente virtual. 
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Projeto do periférico para o aluno com menores complexidades motoras 

Os principais objetos utilizados para desenvolver os projetos foram madeiras, 
parafusos, dobradiças, mouse óptico e teclado. A principal preocupação no 
projeto, foi a segurança do usuário final e a acessibilidade que o mesmo 
proporcionará aos assistidos, levando em consideração as restrições dos 
alunos e também o custo final do projeto. Deve-se destacar que na maioria, os 
alunos integrantes de escolas públicas que atendem pessoas com 
necessidades especiais, são de baixa renda, por isso, os custos de 
desenvolvimento dessas ferramentas devem ser relevantes. Os projetos das 
ferramentas devem ser de baixa complexidade para propiciar a manutenção 
das mesmas quando vierem a ter problemas, por qualquer pessoa que tenha 
um conhecimento básico de eletrônica.  

 

 

SEMANA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 2015 

Atividades 

Nome da Atividade: DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL UNILINS 
Cursos Envolvidos: ENFERMAGEM E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: IGREJA JESUS 
MISERICORDIOSO - COMUNIDADE 
SANTA MARIA E ADJACENTES 
Cidade:LINS 

Bairro: SANTA MARIA 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: ATIVIDADES DE SAÚDE(AFERIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL, 
EXAMES DE DIABETES, CAMPANHA CONTRA DST, E OUTROS) - 
ATIVIDADES LUDICAS E ESPORTIVAS - TEATRO - MUSICA - OFICINA DE 
DOBRADURA DE PAPEIS, MOSTRA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 
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Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZANTE 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS ELETRICA, CONTROLE E 
AUTOMAÇÃO, CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE LINS 
Cidade:LINS 

Bairro: CR 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR PARA OS RECLUSOS 
DO CENTRO DE RESSOCILIZAÇÃO DE LINS 

 

Nome da Atividade: SAÚDE EM MOVIMENTO 
Cursos Envolvidos: ENFERMAGEM E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITARIA PROF. 
EDGAR PAULO PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: PALESTRA SOBRE DEPRESSAO VOLTADA AOS IDOSOS – 
RESPONSAVEL CAIS 
 

Nome da Atividade: ACESSO DIGITAL 
Cursos Envolvidos: UNILINS 

Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITARIA PROF. 
EDGAR PAULO PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INFORMATICA INTERMEDIÁRIA PARA OS JOVENS 
INSERIDO NO PROJETO "AÇÃO  JOVEM" 

 

Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZANTE 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS ELETRICA, AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE, CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PROMISSÃO 
Cidade:PROMISSÃO 

Bairro: CENTRO 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
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realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR EM PARCERIA COM 
SCHNEIDER DO BRASIL 

 

Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZANTE 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS ELETRICA, AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE E CIVIL - SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: AGROVILA CENTRAL - 
PROJETO DE ASSENTAMENTO 
RURAL 
Cidade:PROMISSSÃO 

Bairro: AGROVILA CENTRAL 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR EM PARCERIA COM 
SCHNEIDER DO BRASIL 

 

Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZANTE 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELETRICA, AUTOMAÇÃO E CONTROLE 
,CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: AGROVILA JOSE 
BONIFACIO 
Cidade:PROMISSÃO 

Bairro: PROJETO DE 
ASSENTAMENTO RURAL FAZENDA 
REUNIDAS 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE IELETRICISTA INSTALADOR E PARACERIA COMA 
SCHNEIDER DO BRASIL 
 

Nome da Atividade: SAUDE EM MOVIMENTO 
Cursos Envolvidos: ENFERMAGEM E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITARIA PROF 
PAULO EDGAR PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: PALESTRA - TEMA: ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS DE PERDA 
DE MEMÓRIA E DESATENÇÃO - PALESTRANTE BRIGIDA ANEQUINI 
(TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGA) 
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Nome da Atividade: ACESSO DIGITAL 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS, INFORMATICA, ENFERMAGEM E 
SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITARIA PROF. 
EDGAR PAULO PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INFORMATICA BASICA ATENDENDO A 
COMUNIDADE EM GERAL 

 

Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZANTE 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELETRICA, AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE, CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITARIA PROF. 
EDGAR PAULO PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INSTALADOR ELETRICISTA EM PARCERIA COM 
SCHNEIDER DO BRASIL 
 

Nome da Atividade: CHI KUNG 
Cursos Envolvidos: UNILINS 

Endereço: PROJETO SOCIO 
CULTURAL CASA DE CULTURA E 
CIDADANIA 
Cidade: LINS 

Bairro: CENTRO 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: ATIVIDADES CORPORAL COM PRINCIPIOS DA MEDICINA 
CHINESA - ATENDENDO A COMUNIDADE ACADEMICA E GERAL 

 

Nome da Atividade: EVENTO DE DENOMINAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITARIO ULISSES GUIMARAES PARA CENTRO DE EXTENSÃO E 
AÇÃO COMUNITARIA"PROF. EDGAR PAULO PASTORELLO" 
Cursos Envolvidos: COMUNIDADE ACADEMICA 
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Endereço: CENTRO DE EXTENSÃO 
E AÇÃO COMUNITÁRIA PROF 
PAULO PASTORELLO 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: Cerimônia que tem por finalidade registrar a justa “homenagem 
póstuma”, feita pela Prefeitura Municipal de Lins, ao Ilustríssimo Sr Professor 
Edgar Paulo Pastorello, digníssimo e saudoso docente desta instituição de 
ensino superior, falecido no ano de 2014. 

 

Nome da Atividade: SAÚDE EM MOVIMENTO 
Cursos Envolvidos: ENFERMAGEM- SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CEAC - CENTRO DE 
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA - 
UNILINS - CLINICA DE 
ENFERMAGEM 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARÃES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: ATIVIDADES VOLTADAS PRIORITAMENTE AOS IDOSOS COM 
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL E ATIVIDADES FISICAS 
MONITORADAS - PALESTRA COM O TEMA: OSTEOFOTOSE 9BICO DE 
PAPAGAIO) E PREVENÇÃO DE QUEDAS - PALESTRANTE DR MARCO 
AURÉLIO (FISIOTERAPEUTA) 

 

Nome da Atividade: ACESSO DIGITAL 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS, INFORMATICA, ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CEAC - CENTRO DE 
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITARIA 
Cidade:LINS 

Bairro: ULISSES GUIMARAES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA VOLTADA A POPULAÇÃO 
MORADORA DO BAIRRO E ADJACENTES 
 

Nome da Atividade: CURSO PROFISSIONALIZAÇÃO JUNTO AOS 
RECLUSOS DO CR-LINS 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELTERICA, AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE, CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 
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Endereço: CENTRO DE 
RESSOCILIAÇÃO DE LINS 
Cidade:LINS 

Bairro: CR 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INSTALADOR ELETRICISTA PARA OS RECLUSOS 
DO CENTRO DE RESSOCILIAÇÃO DE LINS-SP 

 
 

Nome da Atividade: CURSO DE INSTALADOR ELÉTRICO 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIAS ELETRICA, AUTOMAÇÃO E 
CONTROLE, CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PROMISSÃO 
Cidade:PROMISS~~AO 

Bairro: CENTRO 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INSTALADOR ELÉTRICO - PROFISSIONALIZANTE - 
VOLTADO A JOVENS E ADULTOS EXCLUIDOS DO MERCADO FORMAL DE 
TRABALHO 

 

Nome da Atividade: ACESSO DIGITAL 
Cursos Envolvidos: CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 

Endereço: CEAC-CENTRO DE 
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA - 
UNILINS - TELECENTRO 
Cidade:LINS 

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 
ULISSES GUIMARÃES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA VOLTADA A TODA A 
POPULAÇÃO MORADORA DO CONJUNTO HABITACIONAL E BAIRROS 
ADJACENTES. ATENDE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS. 

 

Nome da Atividade: CURSO DE FINANÇAS PESSOAIS 
Cursos Envolvidos: PALESTRA : ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA PESSOAL 
E FAMILIAR 

Endereço: CRAS "JOSÉ DIAS DOS 
SANTOS" 
Cidade:LINS 

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 
ULISSES GUIMARÃES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
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realizada durante o ano 

Descrição: PALESTRA VOLTADA PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA PELO 
CRAS DENTRO DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PARA O 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 
 

Nome da Atividade: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 
Cursos Envolvidos: CURSO ENGENHARIA ELÉTRICA E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PROMISSÃO 
Cidade:PROMISSÃO 

Bairro: CENTRO 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR - EM PARCERIA COM A 
SCHNEIDER - PARA JOVENS E ADULTOS EXCLUIDOS DO MERCADO 
FORMAL DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PROMISSÃO 

 

Nome da Atividade: CURSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA OS 
RECLUSOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELETRICA E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: CENTRO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE LINS 
Cidade:LINS 

Bairro: CR 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR - PARCERIA COM A 
SCHNEIDER DO BRASIL - PARA OS RECLUSOS DO CENTRO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE LINS. 
 

Nome da Atividade: CURSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO - PROJETO DE 
ASSENTAMENTO RURAL REUNIDAS 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELETRICA/ CIVIL E SERVIÇO SOCIAL 

Endereço: AGROVILA JOSE 
BONIFÁCIO - FAZENDA REUNIDAS  
Cidade:PROMISSÃO 

Bairro: ZONA RURAL 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR - PARCERIA COM A 
SCHNEIDER - ATENDENDO PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO RURAL FAZENDA REUNIDAS 
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Nome da Atividade: PALESTRA: MOEDA SOCIAL 
Cursos Envolvidos: TODOS OS CURSOS 

Endereço: UNILINS 
Cidade:LINS 

Bairro: JARDIM AEROPORTO 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
exclusivamente realizada durante o ER 

Descrição: PALESTRA SOBRE A MOEDA SOCIAL COMO ESTRATÉGIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO,VOLTADA A COMUNIDADE ACADÊMICA E 
PUBLICO EM GERAL 
 

Nome da Atividade: CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 
Cursos Envolvidos: ENGENHARIA ELÉTRICA 

Endereço: CEAC-CENTRO DE 
EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA 
UNILINS 
Cidade:LINS 

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL 
ULISSES GUIMARÃES 
UF: SP 

Frequência de realização desta atividade pela instituição: Atividade 
realizada durante o ano 

Descrição: AULA INAUGURAL DO CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 
- EM PARCERIA COM SCHNEIDER DO BRASIL - ATENDENDO JOVENS E 
ADULTOS EXCLUIDOS DO MERCADO FORMAL DE TRABALHO 

 

 

Quadro Geral das Atividades com Números 

Professore
s 

Alunos Técnicos Atendimento
s 

Visitantes 

12 50 8 750 150 

 

PARCEIROS E PATROCINADORES 

 Parceira: 
Nome da Empresa:PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS 
  • Email da empresa:edgar@lins.sp.gov.br 
  • Fone da empresa: (14) 3533-4250 
  • Nome do contato da empresa:Prefeito Edgar  

 

 Parceira: 
Nome da Empresa:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSÃO 
  • Email da empresa:cido.promissao@gmail.com 

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


 
 
 
 

 

www.unilins.edu.br  • (14) 3533 3200 • Av. Nicolau Zarvos, 1925 • CEP 16401-371 • Lins/SP 

  • Fone da empresa: (14) 99116-5232 
  • Nome do contato da empresa:Aparecido Rodrigues  
 

 

 Parceira: 
Nome da Empresa:SchneiderElectric 
  • Email da empresa:fabiana.vgalvao@gmail.com 
  • Fone da empresa: (21) 99958-5844 
  • Nome do contato da empresa:Fabiana Galvão  
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