
                                            
 

XIX Mostra de Responsabilidade Social 

VII Fórum de Responsabilidade Socioambiental 

21 e 22 de setembro de 2022 
Edital nº. 02/2022 CHAMADA DE TRABALHOS 

 
 

Tema:  A EDUCAÇÃO E O SEU COMPROMISSO SOCIAL 
 

Local: Presencial e Virtual 
Unidade Americana e Unidade Campinas 

 
Realização: UNISAL – Unidade Americana e a Unidade Campinas  

 
A Pró-reitoria de Extensão, Ação Comunitária e Pastoral, do Centro Universitário Salesiano 

de São Paulo, UNISAL, lança este Edital para a chamada de trabalhos para a XIX MOSTRA 

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL e VII FÓRUM DE RESPONSABILIDADE 

SOCIOAMBIENTAL e comunica as normas de inscrição: 

 
1. OBJETIVOS:  

Geral:  

Refletir sobre a temática da Responsabilidade Social a partir da contribuição das diversas 

ciências, permitindo discussões sob a ótica dos eixos temáticos da Educação Ambiental, 

das Relações Étnico-Raciais e em Direitos Humanos, em consonância com as propostas 

da Igreja e da sociedade. 

Específicos:  

Fomentar e divulgar ações de Responsabilidade Social desenvolvidas por alunos, professores 

e colaboradores da comunidade acadêmica do UNISAL e demais Instituições de Ensino 

superior (IES), de efetiva incidência e mútua transformação das comunidades acadêmica e 

social; 

Oportunizar maior proximidade da comunidade regional com o meio acadêmico, tecnológico 

e cultural; 

Estimular o desenvolvimento de pesquisas aplicadas às práticas profissionais de acordo com 

os eixos temáticos da Educação Ambiental, das Relações Étnico-Raciais e em Direitos 

Humanos. 

Desenvolver a pesquisa interdisciplinar, por meio de pesquisas na área de Responsabilidade 

Social, junto aos Projetos Extensionistas, Projetos Integradores, Projeto de Vida e as 

Iniciações Cientificas. 

 



                                            
2. PÚBLICO-ALVO 

a) Alunos da graduação e pós-graduação regularmente vinculados ao UNISAL e outras 

Instituições de Ensino Superior e/ou Centros Tecnológicos que possuam pesquisas 

conclusas ou ainda em desenvolvimento; 

 

b) Professores e pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior ou Centros 

Tecnológicos. 

 
3. HISTÓRICO DA MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

A Mostra de Responsabilidade Social acontece desde 2003 e propõe, durante todo o ano, 

reflexões sobre as temáticas mais urgentes propostas pela Igreja e pela sociedade. A 

Responsabilidade Social pode ser entendida como ação propositiva na elaboração de novas 

respostas pautadas no bem comum, visando à construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. O Princípio que fundamenta o trabalho de “Responsabilidade Social” no UNISAL é 

a convicção de que a prioridade de toda ação educativa visa garantir a dignidade da pessoa 

humana e seu compromisso com o outro.  

Compreende-se que uma mudança de atitude deve ser a prioridade na discussão sobre 

Responsabilidade Social. Assim, encorajar toda a comunidade acadêmica a refletir sobre a 

prioridade do ser humano frente a todas as outras exigências do nosso cotidiano é o grande 

desafio da Mostra de Responsabilidade Social.  

Este desafio não está localizado em apenas um ou outro setor da Universidade, mas sim em 

todas as suas instâncias, isto é, nas reflexão próprias das diversas disciplinas até no convívio 

fraterno no pátio. Ao longo deste trajeto, a Mostra de Responsabilidade Social procurou 

fomentar o interesse da comunidade acadêmica para a produção científica, vivenciado a 

indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

4. HISTÓRICO DO FÓRUM DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

O Fórum de Responsabilidade Socioambiental, já na sua sétima edição, traduz-se como um 

espaço para a troca de conhecimentos e para as reflexões sobre as diversas formas sob as 

quais traduz-se o “cuidar da vida”.   

Entre as principais frentes de motivação para a reflexão e a ação aponta-se a sustentabilidade, 

no âmbito da Educação Ambiental, das Relações Étnico-Raciais e em Direitos Humanos que, 

não por acaso, são as linhas de atuação também dos Núcleos do UNISAL. 

O Fórum configura-se como um evento multidisciplinar, com a forte participação dos alunos e 

da comunidade, que entende a importância desse espaço para a formação de uma sociedade 



                                            
mais consciente e para o respeito aos direito humanos dos povos, à pluralidade e ao meio 

ambiente. Em seu histórico, o evento recebeu pessoas associadas à Prefeitura da Cidade de 

Campinas, para que façam públicas as políticas adotadas para desenvolvimento de ações que 

tangenciem os assuntos dos Fóruns, assim como pesquisadores, membros de conselhos de 

classes, e muitos trabalhos de alunos que relatam as experiências nos estágios, por exemplo. 

 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1Como expositores 
As inscrições dos trabalhos acontecerão de 10 de agosto a 10 de setembro de 2022, no 
site do UNISAL - http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_respsocial/default.aspx 
  

5.2 Como ouvinte: 
As inscrições acontecerão de 10 de agosto a 22 de setembro de 2022, no site do UNISAL 
http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_respsocial/default.aspx 
 

6. PROGRAMAÇÃO  

XIX MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

VII FÓRUM DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Lançamento do Edital: 23 de junho de 2022 

Período de inscrição de trabalhos: 
De 10/08/2022 a 

10/09/2022 

Período de inscrição para participantes 

ouvintes: 
De 10/08 a 23/09/2022 

Abertura da XVII Mostra e VII Fórum: 21/09/2022 às 19h00 

Atividade Cultural 

Roda de Conversa: Ações Sociais 
22/09/2022 às 19h00 

Exposição pública dos trabalhos 
22/09/2022  

20h30 às 22h30 

Emissão de certificados: 30/09 - 04/10/2022 

No canal Extensão UNISAL, no YOUTUBE. Disponível em: 
https://www.youtube.com/channel/UCHf2Kdt8Rm-J65-Lz8N4T3g  

 
 

7. NORMAS PARA AS INCRIÇÕES DOS TRABALHOS  

7.1. No ato da inscrição, o expositor deverá informar: 
a) Dados do autor e, caso tenha, Coautor(es), nome da instituição de ensino, unidade, 
campus, curso de graduação, nome do(s) aluno(s). 
b) Resumo, que deverá conter, no mínimo, 2.500 caracteres com espaço e, no máximo, 
3.000 caracteres com espaço, apresentado na forma de parágrafo único. Contendo 

http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_respsocial/default.aspx
http://www.lo.unisal.br/sistemas/mostra_respsocial/default.aspx


                                            
objetivo, problema, desenvolvimento do conteúdo, relevância social, até 05 palavras-
chaves. 

7.2. O autor deverá enviar imagens da elaboração dos trabalhos, para compor o relatório final 
do evento: 
a) Duas a quatro imagens* que registrem o desenvolvimento do projeto, em formato JPG; 
b) Enviar para o e-mail: extensao.americana@unisal.br com a identificação – nome do autor 
e coautor(es) e o título do trabalho; 
 

*é de responsabilidade do autor o envio das imagens, seguindo A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018.  

 
 
OBSERVAÇÕES: 

a) cada autor poderá inscrever apenas um trabalho. Se o limite de trabalhos for excedido, 
o próprio site fará o bloqueio de novas inscrições. 
 

b) o Resumo, no ato da inscrição, deve conter objetivo, problema, desenvolvimento do 
conteúdo, relevância social e conclusão; 

 
 

8. CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

As apresentações deverão ser realizadas em data e horário estabelecidos, não sendo 
permitidas mudanças sem o consentimento prévio da Comissão Organizadora. 
Apresentação dos trabalhos deverá conter: 

a) Identificação: nome da instituição de ensino, unidade, campus, curso de graduação, 
nome do(s) aluno(s);  

b)   Objetivo, Metodologia, Desenvolvimento e Relevância Social; 
c)    Professor (a) Orientador(a). 
Observações: 
a) Para sua apresentação, seguir as orientações: 

1- Tempo até 10’ (dez minutos); 

2- Seja Objetivo e Claro em sua explanação; 

3- Organização: as apresentações serão no período das 20h30 às 22h35, no dia 22.09, 

nas salas a serem disponibilizado na página do evento e como nos pátios das 

unidades. 

 

9. PREMIAÇÃO 

Cada unidade, premiará o melhor trabalho a ser apresentado, com um prêmio simbólico 

pela participação e envolvimento. Os critérios para a avaliação serão: 

1- Cidadania e Solidariedade: promover iniciativas que reforcem a cidadania e a 

solidariedade: campanhas; palestras; mutirão que beneficie, sem assistencialismo, a 

população em situação de vulnerabilidade. 

2- Gênero: iniciativas que contribuam para a não-perpetuação da hierarquia de gênero. 

3- Protagonismo: ensinar a analisar o contexto das situações e imaginar cenários 

futuros, como inspirar autoestima, motivação, respeito e responsabilidade.  

4- Promoção da dignidade da pessoa: desenvolver ações/atividades que assegure o 

direito de proteção à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao laser, à 

mailto:extensao.americana@unisal.br


                                            
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

5- Relevância Social: desenvolver ações/atividades, no campo social, a referência a uma 

realidade, quantitativa e qualitativamente comprovadas. Nesse sentido todos os 

projetos devem basear-se em problemas reais. 

 

 
10. LOCAL:  

A XIX MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, unidade de Americana e o VII FORUM 
DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, unidade de Campinas e estarão disponíveis 
no canal Extensão UNISAL, no YOUTUBE  no dia 21.09.2022 a abertura do evento. 

 
11. CERTIFICADOS 

Os autores e ouvintes receberão certificado via sistema de inscrição. 
 

12. ORGANIZAÇÃO 

Pró-reitoria de Extensão, Ação Comunitária e Pastoral 
Unidade Americana e Unidade Campinas 
E-mails para contato: extensao.americana@unisal.br e extensao.campinas@unisal.br 
 
 

 
SP, 23 de junho de 2022. 
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