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AO LEITOR
   Este é um momento único para a área de Pesquisa, Extensão e Ação 
Comunitária do Centro Universitário Toledo Araçatuba, UNITOLEDO, pois 
ao longo dos últimos quatro anos, iniciamos uma reestruturação nas diver-
sas ações pertinentes a esta coordenação, sendo uma das mais significati-
vas o lançamento do programa Momento Pesquisa em setembro de 2016.
      E agora, após 50 edições do programa de TV veiculado no canal da TV 
UniToledo no Youtube, temos a satisfação de lançar a Revista Digital Momen-
to Pesquisa com o objetivo de ampliar ainda mais a divulgação das ações re-
alizadas na instituição no âmbito da pesquisa, extensão e ação comunitária.
     A revista conta com uma editoria sobre Pesquisa, que aborda nes-
ta primeira edição, a definição da iniciação científica , o panora-
ma geral sobre os grupos e linhas de pesquisa e o apoio da instituição.
   A segunda editoria denominada Extensão e Ação Comunitária, 
apresenta o mapa da ação comunitária destacando os diversos servi-
ços prestados pelos cursos da instituição e a comunidade em geral.
    A terceira editoria, Inovação, apresenta o nosso Núcleo de Ino-
vação e Formação Acadêmica e Administrativa, NIFA, além de ini-
ciativas inovadoras realizadas nos diversos cursos da instituição.
     Na quarta editoria, Últimas Notícias, vamos conhecer diversas ações rea-
lizadas no âmbito do ensino, pesquisa e extensão que valem ser destacadas.   
   É importante ressaltar que todo o apoio institucional que tivemos 
para a realização deste projeto e de todas as demais ações de reestru-
turação da área e também o apoio dos cursos de Jornalismo e de Pu-
blicidade e Propaganda que nos auxiliam na produção do Programa 
Momento Pesquisa e agora na Revista Digital Momento Pesquisa.
 
Um abraço, 
 
Professor Me. Sergio Ricardo Mazini
Coordenador de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária UNITOLEDO
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PESQUISA

VOCÊ SABE O QUE É PESQUISA?

    Existem diversos tipos de pes-
quisa e na maioria das vezes ela é 
utilizada para se obter respostas, 
como uma solução para as inquie-
tações do indivíduo e da socieda-
de. Através dela podemos construir 
um determinado conhecimento 
sobre algum objeto ou assunto.
    Suponha-se que você e sua fa-
mília resolvam comprar um carro 
novo. A partir daí, surgirão muitas 
dúvidas, por exemplo, a melhor 
marca, o melhor preço, o mais
econômico e assim por diante. Esta 
é uma decisão muito importante 
e precisa ser levada a sério para 
que não haja dúvidas, e a certeza 
de que se fez um bom negócio.
    No universo acadêmico, a pes-
quisa toma outros rumos e se cons-
titui através de seu caráter formal 
e científico. Mas como ela ocorre?

Coordenador e Prof. Me Sergio 
Ricardo Mazini

Jaqueline Marques

 Mais pesquisa, mais apren-
dizagem
   Mazini conta que sempre hou-
ve iniciativas científicas por par-
te do UniToledo, mas a partir de 
2015 isso se intensificou; foram 
traçados novos planos e, com 
eles, todos os cursos foram con-

  Para o coordenador do Centro 
de Pesquisa, Extensão e Ação Co-
munitária do UniToledo, Sergio 
Ricardo Mazini, é necessária não 
só para obter respostas, mas deve
proporcionar a evolução das ideias 
e do conhecimento, como novas 
tecnologias, e solucionar proble-
mas da sociedade como um todo. 
“As pesquisas devem andar ali-
nhadas com as necessidades do 
mundo, pois assim conseguimos 
acrescentar conhecimento em di-
versas áreas do conhecimento”.

templados com grupos de pes-
quisa. Eles têm funcionado a 
partir de estudos bibliográficos 
e rendem a publicação de artigos 
científicos, oferecendo bagagem 
e direcionamento ao pesquisador.

  
    A instituição conta com mais de 
30 grupos de pesquisas em diver-
sas áreas do conhecimento. Veja 
as atividades realizadas por estes 
grupos e os respectivos cursos de
graduação a que estão ligadas:

“A pesquisa influencia o estu-
do, organização e ainda de-

senvolve competências
como senso crítico, poder de 
argumentação, redação e es-

crita científica”,
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 Funcionamento e resultados
   Os grupos de pesquisa são con-
duzidos pelos líderes do grupo e 
acompanhados pelos coordenado-
res das graduações, que definem o 
foco e objetivo do estudo. Os temas 
podem também ser determinados a 
partir de uma demanda da realida-
de local, social e outras, possibili-
tando aos alunos a aprendizagem 
de técnicas e ferramentas para 
o desenvolvimento da pesquisa.
     Para exemplificar, o curso de Di-
reito possui diversas áreas, como 
a tributária, civil e criminal; cada 
grupo desenvolve projetos para 
solucionar problemas e, a partir
disso, podem surgir inúmeros 
outros questionamentos, carac-
terizando um novo grupo de pes-
quisa. Os participantes (de dois a 
cinco para cada grupo, apesar de 
não haver um limite) seguem um 
cronograma de atividades com 
início, meio e fim, trabalhando de
seis a até doze meses com cada 
tema.
       “Em aproximadamente dois anos 
tivemos um notável crescimento 
em relação às pesquisas da insti-
tuição”, aponta Mazini. A recom-
pensa da pesquisa se materializa
com publicações em revistas, além 
da participação em congressos 
internos e externos. “As pesqui-
sas podem gerar artigos cientí-
ficos, capítulos de livros ou até 
mesmo um livro inteiro, como 
já tivemos aqui na nossa institui-
ção”, acrescenta o coordenador.

 Tradição e pesquisa

    O Centro Universitário Toledo 
estabeleceu um legado na pesquisa 
e extensão com o ENPEX – En-
contro de Pesquisa e Extensão, o 
maior evento de iniciação científica 
do interior paulista. O ENPEX tem 
como objetivo possibilitar aos pro-
fissionais, alunos, ex-alunos e de-
mais interessados  na apresentação 
de suas pesquisas, aproximando-os 
para que haja uma discussão e tro-

ca de experiências. O evento fa-
vorece a construção do pensamen-
to crítico, edifica o conhecimento 
e o desenvolvimento de talentos, 
colaborando para a constante  qua-
lificação em diversas áreas.
    O aluno que se projeta no uni-
verso da pesquisa científica pode 
contar com o apoio do UniTole-
do, já que a instituição tem um 
programa de bolsas com critérios
publicados em editais, que são ela-
borados pela coordenação de Pes-
quisa, Extensão e Ação Comunitá-
ria. Os benefícios são financeiros, 
pois se revertem em descontos nas 
mensalidades, e pedagógicos, au-
xiliando no percurso de formação 
dos estudantes envolvidos com a 
pesquisa científica. Para isso, os 
alunos precisam estar inseridos em 
grupos e linhas de pesquisa bus-
cando temas de interesse social e 
transversais aos cursos oferecidos. 
Depois da imersão na pesquisa, o 
aluno pode se cadastrar nos edi-
tais, que acontecem anualmente.

    O Brasil dispõe de órgãos pú-
blicos que incentivam e financiam 
as pesquisas científicas e tecnoló-
gicas nas diversas áreas do conhe-
cimento, sendo o principal deles o
Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-

lógico (CNPQ). Fundado em 
1951, é reconhecido no mun-
do todo, principalmente nos 
países mais desenvolvidos.
      A fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) é também umas das 
principais agências de fomento à 
pesquisa no estado de SP, atuan-
do com a distribuição de bolsas 
para as instituições de ensino su-
perior paulistas, contemplando 
todas as áreas do conhecimento.
       A pesquisa científica é uma forma 
de valorizar ainda mais o currículo 
profissional do estudante. “Confor-
me se tem a publicação de artigos, 
agrega-se valor e promove o alu-
no como um futuro profissional do 
mercado de trabalho, que ganhará 
pontos a mais em seletivas e va-
gas de emprego”, ressalta Mazini.
   Para o coordenador, o incenti-
vo e a realização de pesquisa é 
uma confirmação da qualidade 
de ensino, uma valiosa ferramen-
ta educacional que pode perme-
ar todo o período da graduação.
   E você? Ainda não faz parte 
de um grupo de pesquisa? Não 
fique de fora! Procure seu coor-
denador, tire suas dúvidas e ve-
nha ampliar seus horizontes com 
o universo da pesquisa cientifica 
do Centro Universitário Toledo.

 Órgãos e fomentos

Foto: A
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Coordenador de Centro de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária Prof. Me Sergio Ricardo Mazini
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PESQUISA

PESQUISA E APROPRIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO

Jaqueline Marques

Pró-reitora, Profª  e Dra. 
Silvia Cristina de Souza

Extensão e Ação Comunitá-
ria

“É impossível trabalhar com a 
formação de 

pessoas sem o uso 
da pesquisa”,

   Os avanços que ocorreram nos 
últimos anos na área de Pesqui-
sa, Extensão e da Comunidade 
do UniToledo criaram possibi-
lidades para que mais estudan-
tes desenvolvessem projetos e
ampliassem sua formação e cres-
cimento intelectual e profissional. 
Tendo como norte a construção de 
sujeitos ativos, o Centro Univer-
sitário Toledo estruturou o Plano 
de Desenvolvi-
mento Institucional 
(PDI), que busca 
diagnosticar e tra-
çar novos objetivos 
para a instituição, 
construindo meios 
para alcançá-los no 
prazo de até cinco 
anos.
  Uma das articu-
ladoras desta nova 
fase na instituição, 
a responsável pela 
Pró-reitora Aca-
dêmica, professora 

doutora Silvia Cristina de Souza 
explica que esse planejamento 
estratégico se dá no dia a dia do 
campus universitário. “Nós traba-
lhamos com uma concepção mais 
ampla de política educacional, 
auxiliando na escolha de proje-
tos, lançamento de editais, fomen-
tos e vínculos com os órgãos que 
apoiam a pesquisa”, diz Souza.

   A pesquisa, extensão e ação co-
munitária são indissociáveis e 
quando existem projetos que bene-
ficiam a comunidade cria-se novos 
ciclos de aprendizagem. Assim, o 
UniToledo devolve para a socieda-

de os conhecimentos construídos 
em sala de aula e nos diversos 
grupos de pesquisa. Um exemplo 
são as clínicas de Nutrição, Fisio-
terapia e escritórios de assistência 
judiciária, que atendem às neces-
sidades da comunidade a partir de 
diversas áreas acadêmicas.
  Os eventos que o UniToledo pro-
porciona aos alunos são necessá-
rios para se colocar em prática o 
conhecimento teórico. A institui-

ção se preocupa, também, em criar 
possibilidades para que todos pos-
sam participar, inclusive os alunos 
que não têm muita disponibilida-
de. “Nada é mecânico. Existe uma 
ciência que sustenta uma prática e se 
não tivermos a prática desenvolvida 
pela extensão, principalmente, a coi-
sa fica sem sentido. Quando não fa-
zemos a transposição da teoria para 
prática nós de fato não conseguimos 
construir o conhecimento”, afirma a 
pró-reitora.

 Perspectivas acadêmicas

   O Centro Universitário Toledo 
está capacitando cada vez mais 

seus alunos, pois com o PDI foi 
possível expandir a pesquisa e ex-
tensão. As revistas acadêmicas são 
frutos desse processo e atualmente 
contam com um número maior de 
publicações, já que a demanda dos 
estudos desenvolvidos nas diferen-
tes áreas do conhecimento cresce 
cotidianamente.
   A instituição pretende fortalecer 
e avançar com os cursos de ex-
tensão, aproximando o aluno no 

desenvolvimento 
de suas atividades 
acadêmicas diárias 
e, com isso, quali-
ficar as publicações 
científicas, fazen-
do com que alcan-
cem a excelência.
 “Quando se tem a 
qualificação, auto-
maticamente me-
lhoramos a publi-
cação dos nossos
alunos e isso é 
importante na 
questão do cur-

rículo profissional”, explica.

    O ano de 2019 conta com o lan-
çamento de projetos ambiciosos 
advindos de bons resultados re-
lacionados à pesquisa e extensão. 
Um exemplo são os novos editais 
para grupos de pesquisa e fomen-
tos.
   Um dos destaques neste processo 
que o UniToledo está implemen-
tando é a reestruturação da política 
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Pró-Reitora acadêmica, Profª Dra. Silvia Cristina de Souza
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Conheça também alguns projetos de extensão do UniToledo voltados a humaniza-
ção e qualidade de vida que resultam da teoria aplicada à prática profissional:

de internacionalização do Centro 
Universitário, que pretende levar 
alunos e professores a integrarem 
pesquisas conjuntas a intercâm-
bios de nível nacional e interna-
cional. “Estamos entrando em um 
novo consórcio que é o de institui-

ções brasileiras, que vai trabalhar 
a internacionalização num patamar 
mais elevado do que já trabalha-
mos e temos várias frentes sendo 
conduzidas para que possamos 
atender muito melhor os nossos 
alunos”.

    Os  estudantes que trabalham 
ou são de outras regiões também 
são prioridades da instituição, que 
pretende adaptar e criar condições 
para que todos possam ser inseri-
dos na pesquisa e extensão da ins-
tituição.

CEJUSC 
Assistencia Judiciária + CR Centro de Ressocialização
 O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, parceria entre o
Centro Universitário Toledo e o Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, tem como objetivo ampliar o atendimento jurisdicional à população.
 O Centro de Ressocialização, promove a prestação de assistência jurídica 
gratuita a pessoas em situação de cumprimento de pena no Centro de Ressocia 
lização de Araçatuba. Esse projeto é uma parceria com a Defensoria Pública 
do estado de São Paulo.

Eternamente Moços 
 Programa de Promoção da Saúde do Idoso Atendimento aos beneficiários do 
plano Unimed Araçatuba, com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os 
sexos, portadores de condições crônicas monitoráveis. Em conjunto da Clí-
nica de Fisioterapia, Laboratório de Análises Clínicas e Clínica de Nutrição.

Laboratório de Análises Clínicas
 Realização de exames laboratoriais com atendimento gratuito à população,
sendo 30 tipos diferentes de exames. Nos últimos dois anos, foram 600 pa-
cientes atendidos com 9.000 mil exames realizados.

Clínica de Fisioterapia
 Prestação de atendimento gratuito à população de Araçatuba e região. Os
atendimentos são precedidos de encaminhamento médico indicando a HD 
(Hipótese de Diagnóstico) do paciente. Por ano, a clínica realiza 3.500 aten-
dimentos gratuitos. Fotos: A

ssessoria de Im
prensa U

nitoedo

 LEC – Laboratório de Engenharia Civil
 Além de dar suporte às atividades de ensino e pesquisa dos cursos de
graduação, realiza uma série de atividades de prestação de serviços a empre-
sas locais e da região. Assim, promove a formação e a cultura da qualidade 
na construção civil. 
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NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal
 Em parceria com a Receita Federal o NAF presta atendimentos à população
carente (pessoas físicas) no que tange às obrigações tributárias federais. O 
trabalho consiste no atendimento individual e na orientação e auxílio na ela-
boração de documentos, guias e outros elementos de natureza fiscal e contábil.

Clínica de Nutrição
 Prestação de assistência dietoterápica ambulatorial à população. São atendidos 
pacientes de Araçatuba e região, alunos e funcionários da instituição, pacientes 
encaminhados do AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatu-
ba, da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Araçatuba, Santópolis do Aguapeí, 
Clementina e Guzolândia. O método de agendamento acorre por meio de tria-
gem, identificando necessidade, indicação médica ou patologia apresentada. 
São realizados em média de 15 a 20 atendimentos por semana, entre consultas 
e retornos, o que resulta em aproximadamente 60 a 80 atendimentos por mês.

LEAN LAB 
 O Laboratório de Pesquisa e Formação do curso de Engenharia de 
Produção, possibilita aos acadêmicos, o método para evitar desperdi-
cios  que prejudicam a produtividade. Objetivando o desenvolvimen-
to da Cultura Lean nas empresas locais por meio de palestras, capa-
citações, contribuindo para o desenvolvimento da indústria regional.

PAES – Projeto Arquitetura e Engenharia Solidária 
 Desenvolvimento de projetos arquitetônicos voltados para o atendi-
mento de comunidades e pessoas de baixa renda. Busca subsídios para 
viabilização dos projetos e conta com a participação voluntária de aca-
dêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo.

AGÊNCIA BETA
 Atende a comunidade com o desenvolvimento de peças publici-
tárias e campanhas para o terceiro setor, como entidades assisten-
ciais de Araçatuba. Criada em 2009, a agência experimental do cur-
so funciona como uma agência júnior na qual os alunos vivenciam 
profissionalmente a base teórica adquirida com os professores. A Beta 
atualmente é hospedada no Laboratório de TV, Rádio e Fotografia 
do UniToledo, oferecendo serviços gratuitos àqueles que procuram.

Fotos: A
ssessoria de Im

prensa U
nitoedo
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 EXTENSÃO E AÇÃO 
COMUNITÁRIA

UNITOLEDO E BOMBEIRO-MIRIM: 
CIDADANIA E PROFISSIONALISMO

Jaqueline Marques

   Desde 2017 o Centro Univer-
sitário Toledo mantém uma par-
ceria com o Projeto Bombeiro-
-Mirim conduzida pelo curso de 
graduação em Educação Física. 
Este exemplo de Extensão, Ação 
Comunitária tem como objetivo 
proporcionar aos acadêmicos uma
vivência real de preparação para 
o futuro desempenho profissio-
nal, além de promover a cidada-
nia entre crianças e adolescentes.
   O Projeto Bombeiro-Mirim exis-
te desde 2012 e é realizado pelo 
20º Grupamento de Bombeiros 
em Araçatuba. Através desta ação, 
o público atendido chega a cerca 
de 400 por mês e são ensinados 
os princípios profissionais dos 
bombeiros, tais como: cidadania, 
educação ambiental, primeiros 
socorros, prevenção a acidentes, 
além de promover uma aproxi-
mação com a cultura, a arte e for-
talecimento de vínculos sociais.
    O coordenador de Educação Físi-
ca, Rodrigo Detone, explica que as 
atividades físicas são de grande im-
portância para o desenvolvimento 

motor das crianças e adolescentes. 
“A criança precisa estar com a ca-
pacidade motora plena para assim 
atingir o nível de excelência cogni-
tiva, que é a parte intelectual, pois 
ambas caminhas juntas”, explica.

Coordenador Prof Me. 
Rodrigo Detone

“O nosso principal produto 
é investir no hoje dessas 
crianças e aguardar para

colher no futuro os frutos do 
nosso trabalho”,

 Atividades realizadas
   As turmas de bacharelado e li-
cenciatura em Educação Física 
se reúnem antecipadamente para 
projetar as atividades realizadas 
aos sábados, quando o projeto
ocorre, tendo os graduandos o 
acompanhamento do coordenador 
do curso. Para Detone, essa ativi-
dade significa sonho e realização 
profissional, ressaltando a beleza 
de ver os alunos trabalhando. “A 
educação física, dentro da área 
da saúde, é a única formação que

Alunos de Educação Física com crianças que participam do Bombeiro-Mirim

Equipe que desenvolve o projeto Bombeiro-Mirim

Foto: A
ssessoria de C

om
unicação U

nitoledo
Foto: A

ssessoria de C
om

unicação U
nitoledo



10  2019Momento Pesquisa

te possibilita a melhora da saú-
de, e não a cura da doença. Isso 
significa prevenção, então é mui-
to gratificante pra gente ver este 
trabalho acontecer”, destaca.
   Para que a parceria aconteça, 
existe uma colaboração das rei-
torias e da equipe de extensão do 
UniToledo. A instituição fornece 
todos os materiais necessários para 
o desenvolvimento das ativida-
des. “O nosso principal produto é 
investir no hoje dessas crianças e 
aguardar para colher no futuro os 
frutos do nosso trabalho. Qualida-
de e conhecimento são a nossa mis-
são, visão e valores”, acrescenta.
    As turmas de licenciatura tra-
balham no segmento da edu-
cação física escolar e as de 
bacharelado a questão esporti-
va, como as aulas de natação, 
voleibol, atletismo e outras.

Enriquecendo a experiência 
acadêmica
    Para o graduando de licenciatura 
Lucas Goulart da Silva, participar
voluntariamente no projeto é uma 
satisfação e o auxilia na criação de 
sua identidade profissional. “Para 
mim, o projeto contribui de forma 
muito positiva, pois é uma pequena 
amostra daquilo que nós professores 
iremos lidar nas escolas, como for-
ma de aperfeiçoamento de nossas 
práticas. Teremos uma dificuldade 
menor na ministração das aulas e 
mais intimidade na nossa relação 
professor-aluno”, destaca Lucas.
   Da turma de bacharelado, o alu-
no Giovanni Rabelo afirma viver 
uma experiência de protagonis-
mo prazerosa que faz a ligação 
entre profissão e sociedade. “Ali 
convivemos com a realidade fora 
da sala de aula e essa experiência 

beneficia nossa carreira, nos pre-
parando para quaisquer situações 
que apareçam em nosso cotidia-
no no trabalho” afirma Giovanni.
   Em uma entrevista para o Uni-
Toledo, o coordenador do projeto, 
Cabo PM Josué Miguel da Silva, diz 
que a parceria foi um ganho, pois 
se trata de um relacionamento hu-
manista que auxilia os voluntários a 
não menosprezarem os pensamen-
tos que existem nas comunidades e 
dentro das instituições.“ Precisáva-
mos dessa parceria, pois o UniTole-
do é referência na educação. Antes 
de receber os alunos e professores, 
nós tivemos uma grande felicidade 
de perceber o comprometimento, 
a decência, moral e o acolhimento 
que esses profissionais colocam no 
seu trabalho para com as crianças e
adolescentes do projeto”, se orgu-
lha Cabo PM Silva.

Foto: A
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INOVANDO NA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA

INOVAÇÃO

Formação continuada é o foco do departamento, que busca a excelência 
na prestação de serviços educacionais.

Vivian Alkimin

       O Núcleo de Inovação e Formação 
Acadêmica Administrativa (NIFA) 
foi criado em 2016 pela reitoria do 
Centro Universitário Toledo com o 
objetivo de promover a formação 
contínua de todos os profissionais 
que atuam na instituição, contem-
plando o corpo docente, pessoal 
técnico-administrativo e tutoria.
  Para isso, foram criados três 
eixos: Inovação Acadêmica,
Formação Continuada e Pesqui-
sa. O NIFA é coordenado por
uma equipe multidisciplinar com-
posta por professores de diferentes 
áreas: professora doutora Adriane 
Lemos (coordenadora de Nutri-
ção), professor mestre Sérgio Ma-
zini (coordenador de Engenharia de 
Produção) e professor mestre Rena-
to Freitas (coordenador de Direito).
   A partir dos três eixos são ar-
ticulados cursos para promover 
apoio didático-pedagógico per-
manente em metodologias e tec-

nologias ativas de ensino-apren-
dizagem, a coordenação de grupos 
de estudos formado por coorde-
nadores e docentes para a discus-
são e o desenvolvimento da apli-
cação da inovação acadêmica.
   Em agosto de 2019 o NIFA passou 
a ser oferecido para todos os  alu-
nos que estão cursando o primeiro 
ano e ministrado pelos acadêmi-
cos lideres, membros do Núcleo de 
Lideres Estudantis UT (NLEUT). 

Coordenadora, Profª e Dra.
Adriane Lemos

“O NIFA contempla e capacita 
docentes e funcionários de 

acordo com as necessidades 
da instituição, qualificando suas 
equipes para que seja prestado 

o melhor serviço de ensino-
aprendizagem possível”, 

Foto: A
cervo pessoal

Foto: A
cervo pessoal

Apresentação de projeto elaborado no Laboratório de Inovação
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA FAZ 3ª 
EDIÇÃO DO DESAFIO 

PUBLICITÁRIO
Cada edição apresenta um novo desafio real de mercado, levando os 

alunos a atuarem como profissionais já durante a graduação.
Vivian Alkimin

    O Desafio de Criação Publici-
tária do Unitoledo é uma atividade 
inovadora que nesse ano teve sua 
terceira edição. O intuito do proje-
to de extensão é proporcionar aos 
alunos de Publicidade e Propagan-
da o desenvolvimento na prática 
do que aprendem em sala de aula. 
Eles são apresentados a um cliente
real, que é revelado só no momen-
to do evento, e desafiados com 
necessidades reais para criarem 
peças publicitárias. Divididos em 
duplas, os alunos tiveram 12 ho-
ras para atender aos requisitos e, 
após uma semana, o resultado foi 
revelado. A dupla vencedora rece-
beu R$ 5.000,00 como premiação.
     A atividade inovadora ocorreu 
nos dias 3 e 4 de maio, das 22h às 
10h, e os alunos criaram produtos 
para o Kartódromo Internacional 
de Birigui, o Speed Park. Em cada 
edição há um cliente diferente con-
vidado pela instituição para que a 
atividade inovadora possa ser de-
senvolvida. Esse ano, por ser um 

espaço de prestação de serviço, 
os alunos tiveram a oportuni-
dade de conhecer o Kartódro-
mo e puderam compreenderam 
as necessidades publicitárias no 
próprio local, ampliando as mar-
gens para do processo criativo.
       A coordenadora de Publicidade 
e Propaganda, professora mestre 
Melissa Carolina de Moura, res-
salta que esse projeto de extensão 
é muito importante porque a cada 

ano há uma nova turma de alunos 
participando. Dessa forma, os alu-
nos vão adquirindo experiências 
que os ajudam para os próximos
desafios. “Essa integração de to-
das as turmas do curso é im-
prescindível também, pois o 
trabalho do publicitário abran-
ge o trabalho em equipe. Isso é 
fundamental para que ele possa 
aprender a ser líder e a aceitar a 
opinião dos outros”, diz Moura.

III CDIO BRAZILIAN MEETING 
                              
Jaqueline Marques    O Centro Universitário To-

ledo sediou o terceiro encontro 
do CDIO - Conceber, Projetar, 
Implementar e Operaciona-
lizar. O programa aconteceu 
entre os dias 15 e 16 de agosto e 
é uma iniciativa de instituições 
de ensino superior que propõe 
um melhoramento nos âmbitos 
das engenharias. Como a pri-

meira instituição privada a adotar 
a metodologia, o UniToledo tro-
nou-se um parâmetro de referên-
cia para a área, compartilhando 
e mostrando o que a instituição 
faz em relação às Engenharias.
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Alunos que participaram da 3ª Edição do Desafio Publicitário

 INOVAÇÃO

III CDIO BRAZILIAN MEETING 
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  Ensino, pesquisa e extensão: 
com esses três pilares, o UniTo-
ledo, seus alunos e professores 
têm alcançado novos e altos pa-
tamares a partir dos trabalhos re-
alizados pelos grupos de pesquisa 
da instituição. Em junho de 2019, 
um destes resultados foi expos-
to no 5º Congresso Internacional 
do Observatório da Alimentação, 
que aconteceu na Universidade de 
Barcelona, Espanha. Trata-se da 
pesquisa desenvolvida pelo grupo
“Patrimônio e Memória Coleti-
va”, ligado à graduação em His-
tória e coordenado pela profes-
sora doutora Ângela Liberatti.
  Juntamente com o coordenador 
do curso de Gastronomia, profes-
sor mestre Helerson Balderramas, 
e do aluno Renan Peron, que cur-
sa Gastronomia no UniToledo, 
apresentaram o trabalho “Praze-
res da Carne: o cupim casqueira-
do de Araçatuba (SP)”, que con-
ta a história, a receita e a relação 
de identidade que o prato típi-
co tem com a cidade e seu povo.
  O tema do evento em Barcelo-
na foi “Patrimônios alimentares, 
turismos e sustentabilidade” e a 
universidade espanhola contou 
com o apoio, para realizá-lo, da 
Fundação Alícia, do Observatório 
de Alimentação ODELA e da Fun-
dação La Pedrera da Catalunha, 
sediada na icônica Casa Mila, do 
arquiteto Antônio Gaudi. O evento
reuniu pesquisadores das áre-
as de gastronomia, turismo e 
nutrição de vários continentes.

INTERNACIONALIZAÇÃO
Jaqueline Marques

Parceria

   Balderramas explica que a par-
ceria entre os cursos surgiu com 

o lançamento do edital para o 
congresso e assim decidiram unir 
as habilidades acadêmicas para
apresentar a pesquisa sobre o 
cupim casqueirado. O coordena-
dor de Gastronomia explica que 
haviam duas possibilidades de ins-
crição do trabalho, por banner ou 
apresentação oral. “Fomos aprova-
dos nas duas modalidades e isso é 
impactante, pois mostra que o tema 
possui relevância não só local, mas 
internacional”, afirma. A pesquisa 
levou 12 meses para ser concluída. 

Responsabilidade acadêmica

   Coordenadora do grupo “Patri-
mônio e Memória Coletiva”, a 
professora Ângela Liberatti en-
fatiza que as universidades têm 
obrigação de defender os direitos 
fundamentais e foi pensando nis-
so que desenvolveram o grupo 
de patrimônios. Ela explica que 
patrimônio material pode ser um 
prédio antigo, uma igreja, praça, 
ou seja, uma construção palpável. 
O imaterial, como diz o próprio 
nome, não possui estado físico e 
está relacionado às tradições e cul-
tura, podendo ser um ritmo, como 
o Samba, ou uma receita, como a 
feijoada e o cupim casqueirado. 
“Apesar de todos conhecerem o
consumo da carne no Brasil, exis-
tem costumes locais que estão 
diretamente ligados à nossa tra-
dição e essas características nos 
identificam no mundo e trazem 
um sentido cultural”, diz Liberatti. 
“Nossa cidade apresenta um pa-
trimônio imaterial que é único de
Araçatuba e ao mesmo tempo faz 
ligação com o patrimônio mate-
rial, que representa as fazendas de 
criação de gado, frigoríficos, edi-
fícios e a famosa praça com o me-
morial do Boi Gordo”, acrescenta.

Coordenadora, Profª e Dra. Ângela 
Liberatti

“Aqui no UniToledo tive-
mos estrutura e motivação, 
o que é fundamental para
que alunos entendam a im-
portância do ensino, pesqui-
sa e extensão. Acredito que
conseguimos fechar um ciclo”, 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Foto: A

cervo pessoal

   Um dos objetivos da apresenta-
ção foi mostrar aos participantes 
de outras nacionalidades a cultura 
brasileira como um referencial na 
exportação de carnes, fazendo uma 
contextualização do município, 
seu histórico como capital do boi 
gordo e suas especificidades, como 
é o caso do cupim casqueirado.

Dra. Ângela Liberatti, Prof Me. Helerson Balderramas e o graduando de Gastronomia Renan Peron 
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   A coordenadora de História tam-
bém participou do congresso in-
ternacional com o trabalho “Cafés 
Brasileiros: patrimônio, histórias e 
sabores”, que conta as rupturas e
transformações da produção e 
consumo do café ao longo dos sé-
culos no Brasil. “O ciclo cafeeiro 
se constitui de patrimônios ima-
teriais e são memórias do Brasil. 
Muitos participantes surpreende-
ram-se ao descobrir fazendas ca-
feeiras tocadas por mulheres, por

Projeto de pesquisa

   O graduando em Gastronomia 
Renan Peron participou da sessão 
de Metodologias Inovadoras com 
o projeto “A utilização das PANC 
no cenário gastronômico brasi-
leiro”, cujo resultado foi o desen-
volvimento de um prato de boteco
com plantas alimentícias não 
convencionais (PANC). Trata-se 
de uma receita vegana composta 
por sticks de seitan empanados e 
acompanhados com molho PANC.
   Na sua segunda graduação, Pe-
ron diz que tem encarado os es-
tudos com novos olhos. “Dentro 
da faculdade existem inúmeras 
oportunidades de ensino e são as-
suntos muito interessantes, por 
isso acredito que tudo isso resul-
ta num bom engajamento em to-
dos os outros cursos de extensão 
que me foram disponibilizados. 
Para mim, foi uma experiência to-
talmente nova, pois nunca havia 
participado de nenhum congresso
acadêmico internacional, e isso 
foi muito enriquecedor por-
que tive contato com outras
produções acadêmicas de diversos 
países na área de gastronomia”, diz.

Expandindo o conhecimento
  Balderramas afirma que a pes-
quisa é um estímulo e os estudan-
tes não devem se contentar ape-
nas com o ensino dentro de sala 
de aula, mas que devem se tornar
profissionais que aprendem e pes-
quisam. “Apesar de outros países 
possuírem programas de mestra-
do, a gastronomia no Brasil ain-
da não é reconhecida como uma 
ciência. Com o desenvolvimento 
de novas pesquisas, vamos con-
seguir mudar esta realidade e dar 
suporte para outras áreas que pre-
cisam se estabelecer”, explica.
   A partir do ensino, da pesquisa 
e da extensão, estes três proje-
tos conquistaram reconhecimento 
acadêmico internacional. Para Li-
beratti, só se produz conhecimen-
to através da prática dele mesmo. 
“A pesquisa é necessária, porém, 
é trabalhosa e exige tempo e de-
dicação por parte da coordenação 
e dos alunos. Aqui no UniToledo 
tivemos estrutura e motivação, o 
que é fundamental para que alu-
nos entendam a importância do
ensino, pesquisa e extensão. 
Acredito que conseguimos fe-
char um ciclo”, comemora 
a coordenadora de História.

Novidade entre brasileiros

  Balderramas afirma que a apre-
sentação foi de suma importância 
para a popularização do prato tí-
pico araçatubense, pois mesmo 
outros brasileiros presentes no
evento não conheciam o consu-
mo do cupim. “Tudo isso foi uma 
surpresa e o preparo do cupim 
impressionou a todos não só pelo 
tipo de carne, que é um corte 
grande, mas pela forma de fazer, 
de servir. Cumprimos o papel a 
que nos propusemos, que é o de
divulgar a cultura local, as nossas 
maneiras de se alimentar e estimular 
a produção”, destaca o coordena-
dor de Gastronomia do UniToledo.

Congresso Internacional

exemplo”, diz Liberatti.
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