
PROJETO EDUCACIONAL E CULTURAL AOS 
ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA



“Se a educação sozinha não transforma 
a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.”
Paulo Freire



O Projeto Portas Abertas expressa 
a convicção, conforme Paulo Freire 
(2003) de que “é fundamental diminuir 
a distância entre o que se diz e o que 
se faz, de tal maneira que num dado 
momento a tua fala seja a tua pratica”. 
Esta iniciativa está apoiada em um dos 
princípios que sustentam a criação e a 
vida institucional expressa no Estatuto 
da Unisa, conforme inciso XI “pautar 
a fi losofi a da UNISA pela convicção 
na educação como resposta para 
solucionar os grandes problemas que 
afl igem a humanidade” (Capítulo II- Dos 
Princípios Organizacionais, Título I).

A Universidade Santo Amaro - Unisa é 
fruto do sonho coletivo da comunidade 
em levar educação e desenvolvimento 
para a região de Santo Amaro, um 
dos bairros mais tradicionais da maior 
cidade da América Latina, São Paulo. 
Um sonho que se manteve fi rme em 
seu propósito, mesmo com tantas 
turbulências econômicas e políticas 
vivenciadas pelo Brasil nas últimas 
cinco décadas. Mais que isso, um sonho 
que conseguiu ultrapassar as ruas da 
Zona Sul de São Paulo para ir de Norte 
a Sul do país, se destacando também 
na Educação a Distância.

Em 50 anos de história, a Unisa foi 
responsável pela formação de milhares 
de profi ssionais, nas mais diversas 
áreas de atuação, promovendo valores 
que não mudam com o tempo, como 
a confi ança, o comprometimento, a 
liberdade de expressão, a transparência, 
a ética e a moralidade. Por ter sido 
fundada sob os ideais da coletividade, 
a responsabilidade social é uma 
premissa permanente da Instituição.

Abrir as portas para a educação básica 
é uma forma de cumprir nosso papel 
como agentes transformadores da 
sociedade. 

A Universidade, por meio desse projeto, 
concretiza uma importante diretriz que 
orienta a sua organização acadêmica, 
expressa em seu Estatuto: “A Unisa, como 
parte integrante da comunidade, constrói 
com ela a melhoria de sua realidade, por 
meio de projetos, atividades e cursos 
de extensão”, (Art. 34, Capítulo III- Da 
Extensão. Título III, Da Organização 
Didática). E, dessa forma, explicita a 
relevância da dimensão atribuída ao 
compromisso com a sociedade. 

A UNISA

Abrir as portas para a educação básica é uma 
forma de cumprir nosso papel como agentes 
transformadores da sociedade

“ “



A Unisa, em parceria com a 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, com 
o projeto Portas Abertas, 
pretende oferecer atividades 
educativas,  esportivas 
e culturais direcionadas 
ao desenvolvimento de 
estudantes e professores da 
rede pública de ensino.

A parceria reforça o 
importante papel da Unisa 
como interlocutora com a 
sociedade e com o Estado, 
como uma “protagonista 
intelectualizada” na busca 
de equacionamento para 
as questões científicas, 
tecnológicas, econômicas e 
educacionais da população e 
do País.

Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da educação 
básica, ampliar o nível do Índice de Desenvolvimento do Ensino 
Básico (Ideb) e fortalecer da responsabilidade social e imagem da 
Instituição perante a sociedade e o Poder Público constituído 

Contribuir para melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio;
Proporcionar melhores condições para uma aprendizagem significativa 
dos alunos;
Ampliar e complementar a formação dos professores atuantes no 
Ensino Fundamental e Médio na qualificação para o exercício do 
magistério.

OBJETIVOS

GERAIS

ESPECÍFICOS 

• Alunos do Ensino Fundamental (Ciclo I e II) das redes Municipais e  
   Estadual. 
• Alunos do Ensino Médio e da EJA das redes Municipais e Estadual.
• Professores das redes Municipais e Estadual.

PÚBLICO-ALVO



provas, demonstrando que a educação 
não tem sido mais um fator relevante 
na vida dos alunos. 

 A escola de Ensino Médio 
produziu uma inclusão excludente, 
pois, não assegurou o direito efetivo 
à educação, apesar da conquista do 
acesso à escola. O acesso dos jovens 
a uma escola de qualidade continua 
sendo uma questão a ser resolvida.

 Numa sociedade do conhecimento, 
com graus de complexidade crescente, 

A principal justificativa do Projeto 
Universidade Portas Abertas está 
pautada nos desafios do sistema 
escolar atual da rede pública brasileira, 
que diz respeito à implementação de 
uma política educacional que garanta 
o direito de todos ao ensino médio 
de qualidade. Percebe-se que, os 
conteúdos que são vistos nos espaços 
escolares não têm sido objeto de 
entusiasmo para as crianças por não 
fazerem elo com a realidade do aluno.

 São inquestionáveis os 
resultados desastrosos revelados pelos 
exames padronizados (SAEB, Enem, 
Prova Brasil) quanto à aprendizagem 
dos alunos, na etapa final da educação 
básica, apesar da expressiva expansão 
das matrículas nas últimas décadas.

O Enem 2017 teve 6,7 milhões de 
inscritos confirmados, sendo que 4,7 
milhões eram participantes isentos, 
ou seja, concluintes do Ensino Médio 
na rede pública, representando um 
percentual de 70% dos inscritos.  
Desses inscritos isentos 35% não 
compareceram para realização das 

a preparação de todos os cidadãos para 
a vida e o mercado de trabalho requer o 
domínio de competências e habilidades 
de leitura, escrita, capacidade de resolver 
problemas e de entender o mundo que 
os cerca. Habilidades que, apenas uma 
minoria de jovens brasileiros obtém ao 
chegar à idade adulta. 

JUSTIFICATIVA



professores em tempo integral (40h 
semanais). Portanto, é absolutamente 
viável estabelecer metas que 
contemplem a responsabilidade social 
das mantenedoras. 

Este projeto da Unisa vincula uma das 
suas ações de extensão à comunidade 
escolar, especialmente para estudantes 
do Ensino Médio, etapa conclusiva 
da Educação Básica tem na vida dos 
indivíduos. É nesta circunstância 
que decisões são tomadas, pois, na 
adolescência normalmente busca-
se o direcionamento para o futuro 
profissional, que implica o desafio 
de superar incertezas, dúvidas e 
inseguranças.

A ação da Universidade e o 
compromisso com a Educação Básica 
propõe-se a oferecer aos estudantes 
do Ensino Médio das escolas 
brasileiras, melhores condições para 
otimizar o aproveitamento de seus 
estudos, ampliando as perspectivas 
de continuidade, profissionalização e, 
consequentemente, as condições de 
vida e sociais supracitadas

As Universidades, Centros Universitários 
e Faculdades, em geral, apresentam 
espaços de horários e de infraestrutura 
com grande ociosidade, além de 
contarem com um quadro efetivo de 

JUSTIFICATIVA



A Universidade conta com uma estrutura 
digna em cada um dos campi com parques 
tecnológicos, laboratórios, clínicas e 
assessorias para oferecer as melhores 
condições de ensino aos alunos.
São quase 100 mil m² de áreas construídas 

CAMPUS I – JARDIM DAS IMBUIAS

O Campus do Jardim das Imbuias é o maior 
da Unisa. Com um terreno de cerca de 60 
mil m² e área construída de quase 30 mil m², 
abriga principalmente os cursos das áreas de 
biológicas e da saúde, além dos tecnológicos. É 
nele que está localizado diversos laboratórios 
para atender esta área, como por exemplo, 
o laboratório multidisciplinar, atendendo 
as aulas de graduação e pós-graduação na 

NOSSA ESTRUTURA

área da saúde (patologia, bioquímica, microbiologia, radiologia, biologia molecular, 
enfermagem, entre outros). 
Também é no Campus I que estão localizadas as principais clínicas voltadas para 
a comunidade, que contam com a atuação dos alunos e professores. Os cursos de 
Medicina, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Odontologia, Farmácia, Medicina 
Veterinária, Educação Física contam com ampla estrutura para colocar em prática os 
conhecimentos dos discentes.

No Campus I está localizado o Unisa Research Center (URC), um conjunto de laboratórios 
especializados no desenvolvimento de conhecimento, pesquisa básica e aplicada, 
produtos e tecnologia, trazendo benefício, não apenas para comunidade acadêmica, 
mas também para a comunidade da região, sendo um grande espaço para despertar o 
interesse científico. 

dedicadas ao conhecimento prático e teórico, de forma presencial ou a distância, 
de cursos de graduação ou pós-graduação. 

Com quatro campi, a Unisa disponibilizará para o projeto Portas Abertas as 
unidades: Campus I – Jardim das Imbuias; Campus II – Metrô Adolfo Pinheiro; 
Campus III – Metro Largo Treze. 



CAMPUS III – METRÔ LARGO TREZE

Localizado também em Santo Amaro, no Campus III estão os cursos de 
engenharia (Ambiental, Civil, Elétrica, Mecânica, de Produção e Química), o 
de pedagogia e as graduações tecnológicas (Estética e Cosmética, Gestão 
Ambiental, Gestão da Qualidade e Segurança no Trabalho). São mais de 9 mil 
m2 de área construída, 49 salas de aula e 10 laboratórios. 

CAMPUS II – METRÔ ADOLFO PINHEIRO

Localizado a dois quarteirões da estação Adolfo Pinheiro, do Metrô, o 
Campus II possui 107 salas de aulas, 11 laboratórios e área construída de um 
pouco mais de 20 mil m². Abriga principalmente os cursos tecnológicos e de 
Ciências Humanas (Administração, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, 
Ciências Contábeis, Direito, Geografia, História, Jornalismo, Letras - Português, 
Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Rádio e TV e 
Serviço Social).  Também estão instalados o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) 
e o Juizado Especial Cível e a Clínica de Psicologia, onde são recebidos centenas 
de moradores de Santo Amaro para atendimento. 

NOSSA ESTRUTURA



Atendimento Psicopedagógico

O curso de Pós-Graduação de 
Psicopedagogia oferece atendimento 
a crianças e adolescentes com 
dificuldades no processo de 
aprendizagem. O objetivo é promover 
formas de pensar e agir favoráveis à 
aprendizagem e ao desenvolvimento 
infantil. São utilizadas técnicas 
que colaboram na construção 
do conhecimento e desenvolve 
a concentração, a criatividade e 
autoestima positiva. 

Orientação vocacional

O curso de Psicologia, por meio da sua 
Clínica Escola, orienta os jovens, por 
meio de pesquisa e análise de provas de 
interesses, aptidões e personalidade, 
sobre as possibilidades de carreira 

Aulas de Português, Física, Biologia, 
Matemática e Inglês

Os alunos da rede estadual do Ensino 
Médio podem se inscrever para aulas de 
reforço escolar com o corpo docente 
da Unisa. O objetivo é prepara-los 
considerando seu nível escolar, de 
forma alinhada com o conteúdo da sua 
instituição de ensino. 

Atividades esportivas

Por meio do Programa de Atividades 
Extensivas às Comunidades (PAEC), 
a Unisa oferece aulas gratuitas com 
os docentes e discentes do curso de 
Educação Física. Com uma ampla 
estrutura de esportes no Campus I, com 
campo de futebol, piscina e quadras 
esportivas, a Universidade promove as 
seguintes modalidades:

• Dança

• Vôlei

• Basquete 

• Handbol

• Natação

• Futebol

que mais se adequam ao perfil do 
estudante. Além de indicar estratégias 
de autoconhecimento, a orientação 
serve para apoiar no processo, jamais 
estabelece uma decisão. 

Palestras “Profissões Que Movem o 
Futuro”

Quais são as carreiras promissoras 
do mercado atual? Em um cenário 
onde a internet é o principal meio de 
comunicação, serviço e difusão de 
informações, como as profissões estão se 
reinventando? O professor de Arquitetura 
da Unisa, Prof. Dr. Paulo Eduardo B. 
Gonçalves, responde a estas perguntas 
em um bate-papo prático sobre carreira.
 
Cursos “Expressão Artística” e “Cor e 
Composição”

Os docentes de Arquitetura ministram 
os cursos que apresentam de forma 
básica os conceitos de arte, colaborando 
com a visão crítica dos alunos, além de 
despertar o senso estético. As aulas têm, 
especialmente, a procura dos estudantes 
interessados em cursar design e 
arquitetura 

ATIVIDADES 



A PARCERIA

Secretário de Educação, Prof. José Renato 

Nalini, assina termo de parceria, ao lado da 

reitora da Unisa, Profa. Dra. Luciane Lúcio 

Pereira

No dia 18 de setembro de 2017, na 
Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, reuniram-se a equipe 
gestora da Universidade Santo Amaro, 
o secretário da Educação do Estado de 
São Paulo, Prof. José Renato Nalini, e as 
Diretorias de Ensino da Região Sul 1, 2 
e 3 para formalizar a parceria entre as 
instituições, com o objetivo de consolidar 
o Projeto Unisa Portas Abertas. 

De acordo com o Prof. José Renato 
Nalini, a aproximação da universidade 
privada à Secretaria de Educação, é 
de extrema importância para que a 
educação seja um tema suprapartidário 

e supraestatal.
O secretário afirmou ainda que o projeto 
pode contribuir para mudar o rumo da 
educação brasileira, e que o Estado 
iria dar o apoio para a realização desse 
sonho. 

Neste encontro, foi proposto um 
cronograma de trabalho, com a 
realização de reuniões com cada 
diretoria de ensino para formalizar as 
diretrizes de funcionamento do projeto. 
Na sequência, as diretorias regionais 
de ensino solicitaram um prazo para a 
organização e aplicação da avaliação 
externa (SARESP), que já estava prevista 
para o final do mês de novembro de 2017.

Nos dias 22 e 23 de novembro, 
aconteceram os encontros nos Campi I 
e II da Unisa com cerca de 370 diretores 
e coordenadores das escolas da região 
Sul 1, 2 e 3 para a apresentação formal 
do projeto. 



visitar as escolas com a finalidade de 
divulgar o Projeto, realizando palestras 
para professores e alunos.  

Realização de palestras: Por solicitação 
das Diretorias de Ensino, professores 
da Unisa proferiram palestras sobre o 
“Estatuto da Criança e do Adolescente”
. 
Realização da atividade “Cine 
Debate”, em parceria com a Secretaria 
da Educação do Estado de São 
Paulo, cujo objetivo foi, a partir da a 
apresentação do filme “The Post – A 
Guerra Secreta” a 80 participantes 
da Unisa e Secretaria, promover um 
debate interdisciplinar e desenvolver 
o pensamento crítico-reflexivo, a 
educação, cultura e inovação.

SENSIBILIZAÇÃO E APROXIMAÇÃO

Comunicação aos professores 
responsáveis pelo Apoio Pedagógico 
das três Diretorias Regionais de Ensino 
que aderiram ao Universidade Portas 
Abertas, reforçando os objetivos 
do projeto, esclarecendo dúvidas, 
funcionamento do site, processo de 
inscrição nas atividades, solicitação de 
visita à escola e envio do calendário de 
cursos para divulgação.  

Reuniões presenciais com a equipe 
técnica de Apoio Pedagógico das 
Diretorias de Ensino para, conforme 
a demanda apresentada por ela, 
elaborar os cursos “Cor e Composição” 
e “Expressão Artística” destinados aos 
professores da Educação Básica das 
Diretorias de Ensino mencionadas.
Todas documentações dos cursos 
oferecidos aos docentes da rede 
foram organizadas em acordo com as 
normas da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, tendo em vista a 
evolução funcional do professorado.

Visita às escolas: Solicitou-se às 
Diretorias de Ensino a permissão para 

AÇÕES REALIZADAS

Post de divulgação do evento “Cine Debate”.



Participação no Comitê Regional de Educação: A convite da Diretoria Regional 
de Educação de Santo Amaro, a Unisa participou da reunião de preparação e 
elaboração do relatório sobre as metas do Plano Municipal de Educação. Nesta 
reunião, o grupo refl etiu sobre as metas de ensino 4 – “Valorização Profi ssional 
do Magistério” e 11 “Expansões do Ensino Superior”, as quais estabeleceram um 
conjunto de estratégias voltadas a jornadas de trabalho dos professores como 
também a formação e planejamento, instituindo a meta de formação inicial e a 
regulamentação de participação dos profi ssionais em cursos de pós-graduação 
Lato e Stricto Sensu. 
Nessa ocasião a Coordenação do Projeto Universidade Portas Abertas teve a 
oportunidade de ressaltar a responsabilidade das instituições de ensino superior 
em relação à valorização profi ssional e a formação continuada dos professores 
da rede municipal e estadual de educação.

Realização da 2ª. Mostra de Práticas Pedagógicas, com a realização de 12 ofi cinas, 
apresentação de fi lmes com o público estimado de 150 pessoas, entre professores 
e alunos.

MOSTRA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Logomarca e reunião do plano municipal 
de educação.



Realização de palestra “Profi ssões que movem o futuro”, direcionada aos 
estudantes do Ensino Médio das escolas parceiras.

Post de divulgação sobre a palestra: “Profi ssões que movem o futuro”, 
realizada no Miniauditório do Campus I.

Participação no evento de “Formação 
de vice-diretores da Rede Estadual”, 
organizado pela Diretoria Regional de 
Educação, nas dependências da Unisa, onde 
foi aberto um espaço para a divulgação 
e esclarecimento de dúvidas em relação 
ao Projeto Universidade Portas Abertas, 
ressaltando a importância do mesmo na 
promoção da melhoria da qualidade da 
educação. Oferta durante o evento do Curso 
“Cor e Composição”, pelos professores do 
Curso de Arquitetura da Unisa.

Ofi cina realizada no evento: “Formação de vice-
diretores da rede estadual de ensino”.



ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE GRUPO DE ESTUDO E PAEC 
 PROJETO UNISA PORTAS ABERTAS



As escolas e professores que desejam participar do Projeto Universidade Portas 
Abertas podem se inscrever no portal da Unisa (www.unisa.br). 

O formulário está disponível de forma clara, buscando facilitar o acesso de 
qualquer participante. No site, contém a descrição do projeto, bem como o 
calendário anual de todas as oficinas e grupos de estudos.  

COMO PARTICIPAR

www.unisa.br

@unisaoficial

@universidadesantoamaro @UnisaOficial

Universidade Santo Amaro – Unisa TVUnisa

UNIVERSIDADE SANTO AMAROSede administrativa - Campus II - Metrô Adolfo Pinheiro
Rua Isabel Schmidt, 349. Santo Amaro, São Paulo - SP, 04743-030, Brasil. / (11) 2141-8555


