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10Jun19 Conselho Global de 
Líderes de Universidades

23 Países
45 Reitores

Declaração Reconstruindo a 
Universidade – Relações com 

a Sociedade, em que são 
levantados aspectos e ações a 

serem desenvolvidas em 
relação à responsabilidade 

social das instituições.

Pesquisa da 
Universidade de 

Oslo:
“Destacou o 

afastamento das 
universidades da 

sociedade nas 
últimas décadas, 
que resultou na 
incompreensão 
do papel dessas 
instituições pela 

população, 
colocando em 
discussão sua 

missão e a 
legitimidade de 
sua atuação”, 

explicou 
Agopyan.



Em 2020 duas iniciativas têm o objetivo de incrementar as ações de inclusão e responsabilidade social
do Campus USP São Carlos, promovendo a interação com o entorno das Áreas 1 e 2:

1 Proposta de criação do “Pólo de Inclusão Social USP Campus São Carlos” (PIS-USP SC)
ao Conselho Gestor do Campus.

2 Criação do “Grupo de Inclusão e Responsabilidade Social USP” no
Instituto de Estudos Avançados – Pólo de São Carlos (ieA-USP SC <IRS>).

A visibilidade dessas iniciativas será implementada através do

Origem



Participantes

Biblioteca da PUSP-SC - Área 2



PIS-USP SC + ieA USP SC <IRS> 

+

têm um enorme potencial de aproximar 
a USP do seu entorno, 

especialmente da população menos favorecida, 
implementando e divulgando

atividades de ações e extensão social ! 



Equipe

Carlos Goldenberg
Maria Olimpia de Oliveira Rezende 

Edna Maura Zuffi

Herbert Alexandre João 

José Marcos Alves 

Kalinka Regina Lucas Jaquie Castelo Branco 

Marilza Aparecida Rodrigues Tognetti 

Maximilliam Luppe

Simone Helena Tanoue Viziolli

Todos os membros da equipe estão envolvidos em ações 
de inclusão e/ou extensão social no Campus !

PIS-USP SC ieA USP SC <IRS> 



Realidade

As atividades de inovação/empreendedorismo e inclusão/responsabilidade social são de grande relevância
para a imagem da USP na sociedade.

Os pólos de inovação/empreendedorismo do Programa INOVAUSP são uma realidade nos campi de São
Paulo e Ribeirão Preto. O Campus de São Carlos pelo seu perfil, história, produtividade, diversidade e
dinamismo científico terá o seu INOVAUSP Pólo São Carlos no Bloco A da Biblioteca da PUSP-SC.

A coexistência do INOVAUSP Pólo São Carlos com as ações de inclusão / responsabilidade social do PIS-USP
SC será mais um exemplo do protagonismo do Campus de São Carlos, unindo duas ações de grande
relevância para a USP. Esse sinergismo tem um futuro muito promissor e irá fortalecer as várias ações
existentes voltadas para o entorno do Campus !!!

Futuro



Objetivos

1 Integrar todas as atividades de inclusão social do Campus, criando condições para que exista interação

entre elas, para que não se repitam e para que surjam novas atividades que possam beneficiar a população

menos favorecida de São Carlos e região, especialmente a do entorno da Área 2 do Campus.
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1 Integrar todas as atividades de inclusão social do Campus, criando condições para que exista interação

entre elas, para que não se repitam e para que surjam novas atividades que possam beneficiar a população

menos favorecida de São Carlos e região, especialmente a do entorno da Área 2 do Campus.

2 Centralizar as informações sobre essas ações, especialmente direcionadas a jovens e a 60+ , através de um

Portal com a colaboração do “Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do

Campus de São Carlos (GCACEx)”.



Objetivos

1 Integrar todas as atividades de inclusão social do Campus, criando condições para que exista interação

entre elas, para que não se repitam e para que surjam novas atividades que possam beneficiar a população

menos favorecida de São Carlos e região, especialmente a do entorno da Área 2 do Campus.

2 Centralizar as informações sobre essas ações, especialmente direcionada à jovens e a terceira idade,

através de um Portal com a colaboração do “Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão

Universitária do Campus de São Carlos (GCACEx)”.

3 Implementar a solicitação de 2019 da empresa KPMG à PUSP SC de oferecimento de atividades

educacionais e culturais aos jovens que se formam aos 15 anos no “Projeto Pequeno Cidadão”,

possibilitando maior inserção destes jovens no mercado de trabalho.



Administração

Regimento: O Conselho Deliberativo deverá monitorar e fomentar ações de inclusão social no Campus,

com especial atenção à Área 2.

Coordenador

Representante docente de cada unidade do Campus devendo o

docente atuar em ações de inclusão social

Vice – Coordenador

Representante dos Servidores Técnicos e Administrativos

O PIS-USP SC deverá ter um Conselho Deliberativo e a proposta é ser assim constituído:

Representante do corpo discente de graduação.



Localização
(Biblioteca da PUSP-SC - Bloco A / Térreo - Área 2)

Bloco A



(Biblioteca da 
PUSP-SC - Bloco A 
/ Térreo - Área 2)



Infraestrutura do andar térreo

sala de leitura (espaço aberto, amplo e climatizado)

5 salas de estudo em grupo (ar condicionado, mesas de 5 lugares e lousa.

1

2

Alocar o acervo da Biblioteca Comunitária da PUSP-SC - Área 2, com acervo para os jovens de ensino médio,

serviço de empréstimo, espaço de leitura, acesso à internet, exposição de novas aquisições, painéis de divulgação

de atividades de cultura e extensão, hora do conto, atividades culturais (teatro, danças, etc.) e demais atividades

lúdicas e culturais.

Atividades no andar térreo 



Disponibilizar infraestrutura, acervo impresso e digital, diversos serviços e apoio informacional para

concentrar as atividades de inclusão social realizadas na Área 2 do Campus.

Ampliar o acesso dos alunos do ensino médio à educação e à cultura mediante o convívio com o

ambiente universitário, promovendo a inclusão digital e social.

3

4

Em julho de 2019 foi apresentada a proposta de criação da Biblioteca Comunitária Biblioteca 

da PUSP-SC - Área 2, idealizada desde 2014, ao Prefeito do Campus USP de São Carlos. 



Ações de Inclusão Sociais 
(Campus USP São Carlos)





Doe 1 dia Cientista 
por um Dia

Crescendo com 
a Química

SEMAQ
#Na Banca com a Vovó

Transformar a visão de que a USP 
é inacessível e que pouco 

influencia a realidade do país ! 
A proposta do projeto é 

possibilitar aos alunos de 
segundos e terceiros anos do 

Ensino Médio a vivência de um 
dia como cientista na melhor 

universidade do país. 

Despertar nos estudantes do 
primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental o encanto pela 
ciência 

Fomentar a discussão 
e a divulgação 

científica da Química

Incentivar desde alunos de 
graduação até experientes 
pós-doutorados a falarem 

de suas pesquisas de forma 
simples e didática, como se 

fosse realmente uma 
explicação para sua avó. 

Profa Maria Olimpia de 
Oliveira Rezende 





Física no Cotidiano

Prof. Vanderlei Salvador Bagnato
Prof. Luiz Antônio de Oliveira Nunes 
Cláudio Boense Bretas

Herbert Alexandre João
Prof. João Navarro Soares Junior

Abordar conteúdos de Física por meio de 

experimentos, compreender melhor a 

construção da ciência e o contato com 

laboratórios de referência internacional. 

+





Abertura no ICMC (Diretora) 
Technovation Summer School for Girls

15Dez20

Atuar para atender o 
interesse da sociedade 
brasileira em tornar o 

ensino superior de ciências 
exatas mais acessível as 
mulheres e meninas da 
região de São Carlos. 

Profa Kalinka Castelo Branco

200 Meninas !



ICMC oferece oportunidades de aprendizado 

para quem tem 60+
Principia - Robôs na Escola

Prof. Eduardo do Valle Simões Profa Sarita Mazzini Bruschi

Diante da alta evasão de mulheres em 
cursos os quais são minoria, a maior parte 

deles ligados à tecnologia, o Women in 
Tech tem como objetivo realizar eventos, 
reuniões e debates com a finalidade de 
discutir a falta de representatividade 

feminina nas áreas de ciência e 
tecnologia, assim como incentivar mais 

mulheres a ingressarem na área.





Estimular o conhecimento sobre os 
edifícios de valor arquitetônico, 

histórico e cultural do Município de 
São Carlos, por meio da manipulação 

de sistemas Interativos. 

JOGOS LÚDICOS

Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Estudos de Linguagem em 

Arquitetura e Cidade (NELAC) 

Blocos de Montar
Dobraduras 

em Papel

Jogos Digitais

Jogo dos 
7 Erros

Quebra-Cabeça 
Digital

Prof. Joubert José Lancha
Prof. Prof. Paulo César Castral
Profa. Simone Helena Tanoue Vizioli

IN
CL

U
SÃ

O



Projeto Rondon 2019
Operação Parnaíba

Prof. Simone Vizioli (IAU USP)
Prof. Marcel Fantin (IAU USP)

Diagnóstico completo das 
características sicas e sociais de 13 
municípios do Piauí possibilitando 
identificar os principais problemas 
e carências das cidades assistidas 

pelo projeto. 

Grupo de Pesquisa em Habitação e 
Sustentabilidade (HABIS) 

Habitação social em áreas rurais, desenvolvendo 
análises e coordenando projetos baseados em 

políticas e programas habitacionais. 

Pesquisas sobre a produção da habitação e do 
habitat nas áreas rurais 

EX
TE

N
SÃ

O



EX
TE

N
SÃ

O

Plataforma aberta de ciência e 
participação cidadã que 

desenvolve projetos com o 
intuito de visibilizar demandas 

conectar cidadãos e 
instituições, incentivando ações 

de cooperação entre eles

Processo coletivo de reflexão 
via Internet, ampliando os 

limites do espaço confinado 
para a inclusão de olhares 

cruzados, ações solidárias e 
produção de conhecimento 
sobre o habitar em tempos 

de confinamento.

Prof. David Sperling

Estamos em casa, mas 
estamos juntos !

Prof. Marcelo Tramontano

Prof. David Sperling



Prof. Miguel Buzzar

EX
TE

N
SÃ

O

EX
TE

N
SÃ

O

Desenvolver a acessibilidade a 
conhecimentos urbanísticos, 

assim como promover espaços de 
debate a respeito de 

problemáticas urbanas, por meio 
de materiais didáticos (como o Vol. 1 

da Cartilha da Cidade e o Vol. 2 em 
elaboração)





Prof. José Marcos Alves
Prof. Marco Henrique Terra
Prof. Carlos Goldenberg
Profa Edna Maura Zuffi
Prof. Maximiliam Luppe
Prof. João Navarro Soares Junior

Meninas da rede pública aprendem 
computação por meio do 

desenvolvimento de aplicativos, 
mecânica, com foco na elaboração 

de objetos em três dimensões e 
eletrônica, área em que as 

participantes aprendem a criar um 
circuito eletrônico.

Raquel Urano
Profa Vilma Alves de Oliveira
Profa Maira Martins da Silva+ +

+++





Atende anualmente 220 
crianças e adolescentes 

de famílias de baixa 
renda de São Carlos !

Programa 
Conheça o 

IQSC

Coleta de 
Dados para 
pesquisa de 
mestrado e 
doutorado

Projeto 
Cientista 

por um Dia

Exposição “Degradação de 
compostos orgânicos 

contaminantes: 
contribuições do GPEA –

IQSC para o meio 
ambiente”

Parcerias

+





O Centro de Divulgação Científica e Cultural 
(CDCC) da Universidade de São Paulo localiza-
se no centro da cidade de São Carlos, instalado 
em um prédio histórico, construído em 1902 
pela Società Dante Alighieri, e adquirido em 
1985 pela Universidade de São Paulo. Integra o 
CDCC o Observatório Astronômico Dietrich 
Schiel, cujo prédio está instalado no Campus I 
da USP, em São Carlos.

O objetivo principal do CDCC é o 
estabelecimento de um vínculo entre a 
Universidade e a Comunidade, facilitando o 
acesso da população aos meios e aos 
resultados da produção científica e cultural 
da Universidade. Para tanto, promove e 
orienta atividades que visam despertar nos 
cidadãos, em especial nos jovens, o interesse 
pela ciência e pela cultura, além de colaborar 
na formação dos estudantes de Licenciatura 
em Ciências Exatas, do Campus da USP de 
São Carlos, repassando a eles a experiência 
que surge da execução de seus projetos.



Festival Estudantes na 
Rua 

Vários grupos extracurriculares do 
Campus se apresentam na Praça dos 

Voluntários realizando atividades 
divertidas e interativas com a 

população de forma a difundir o 
interesse e o conhecimento do que 

é produzido na Universidade, 
proporcionando uma manhã 

divertida para as famílias da cidade.





O Projeto Pequeno Cidadão 
revolucionou a imagem da USP 

na sociedade de São Carlos, 
ESPECIALMENTE na população 

de baixa renda !

O PIS-USP SC irá FORTALECER 
essa imagem da USP nos menos 

favorecidos, com especial 
atenção ao entorno da Área 2 ! 



Carlos Goldenberg Maria Olimpia de Oliveira Rezende 

Edna Maura Zuffi

Herbert Alexandre João 

José Marcos Alves 

Kalinka Regina Lucas Jaquie Castelo Branco 

Marilza Aparecida Rodrigues Tognetti 

Maximilliam Luppe

Simone Helena Tanoue Viziolli

Obrigado !
Alexander Munaiar


