USCS completa 49 anos na próxima terça-feira (1) com
destaques em sua atuação na região
Serviços oferecidos em saúde, assistência jurídica e pesquisa nas áreas
socioeconômica e de meio ambiente estão entre os destaques
No dia 1º de agosto (próxima terça-feira), a Universidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) completa mais um ano de atividades. Ao longo de seus 49 anos, a Faculdade de
Ciências Econômicas, Políticas e Sociais de 1968, que se consolidou sob a marca do
Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul (IMES), hoje tem em seu
nome as conquistas de todo um período, alcançando o reconhecimento como universidade
(em 28/7/2004).
Ao longo de sua história, importantes destaques, como eventos voltados ao público interno
e externo, contribuições nas áreas de pesquisa (aplicada, com o Instituto de pesquisas,
INPES; e acadêmica, nas áreas de graduação e pós-graduação) e serviços à população
(como nas áreas jurídica e de saúde) integram seu perfil junto à comunidade.
Conheça algumas das suas ações:
Oficinas de teatro e voz
As aulas acontecem semanalmente, nas dependências da USCS, sendo gratuitas, apenas
restritas ao número de vagas. No caso da oficina de teatro, ocorre uma seleção no início
de cada ano. A oficina tem duração de um ano e as aulas acontecem aos sábados e
domingos, nas dependências do Campus Barcelona.
Já para a oficina de voz, as aulas ocorrem no Campus Barcelona, às terças e sextasfeiras, das 18h às 19h. No Campus Centro, as aulas acontecem às segundas-feiras, no
mesmo horário. Podem participar membros da comunidade em geral, a partir de 16 anos.
Atendimento jurídico
A USCS coloca à disposição da comunidade o serviço de assistência jurídica gratuita, por
meio de dois canais. O primeiro deles é o Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ), que,
através de um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atende
gratuitamente interessados em buscar soluções e orientações para problemas de ordem
pessoal no âmbito judicial, sempre com o acompanhamento de advogados e estagiários.
Outro canal que a USCS disponibiliza é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de São Caetano do Sul (CEJUSC), que, em parceria com o Tribunal de Justiça
do Estado, procura, por meio de seus atendimentos, tornar a solução de litígios mais ágil
por meio do diálogo, buscando o acordo entre as partes ainda na esfera pré-processual.
Ambos funcionam no Campus Centro da USCS (Rua Santo Antônio, 50, Centro, em São
Caetano do Sul).
Atendimentos à Saúde
A USCS oferece serviços na área da saúde à comunidade por meio das suas clínicasescola nas áreas de nutrição, fisioterapia e enfermagem, além de uma academia-escola e

da farmácia-escola, nas quais a população pode agendar atendimentos, conforme
requisitos específicos como, por exemplo, pedido de encaminhamento médico.
Pós-Graduação lato e stricto sensu em novos locais
A partir do segundo semestre de 2017, a Pós-Graduação lato sensu (especializações e
MBA’s) passa a funcionar no Centro Comercial e Empresarial São Caetano (antigo
Shopping São Caetano). A decisão pela mudança é motivada nos resultados das
avaliações de infraestrutura do último semestre e atende às reivindicações dos alunos de
forma a oferecer melhores condições para as atividades acadêmicas.
Outra mudança física para o segundo semestre também ocorre na pós Graduação Stricto
Sensu (mestrados, doutorado e pós-doutorado). Os serviços, antes prestados no Campus
Centro (Rua Santo Antônio, 50), passam a funcionar no Campus Barcelona (Av. Goiás,
3400).
Relações Internacionais
No âmbito internacional, a Universidade também tem conquistado importantes parcerias.
Instituições de países como Argentina, Bulgária, Croácia, Cuba e México integram a
listagem das mais de 30 parcerias existentes com a USCS para intercâmbio e pesquisas.
Estudo dos reservatórios – Projeto IPH
Buscando contribuir com informações pertinentes tanto à qualidade de nossas águas,
quanto ao meio ambiente, foi desenvolvido, na Universidade Municipal de São Caetano do
Sul (USCS), o Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos). A partir deste estudo, são
levantadas importantes informações sobre a qualidade da água da nossa região. Um dos
projetos é o Expedição Billings, que está em seu terceiro ano e vem trazendo à
comunidade e autoridades resultados dos estudos realizados anualmente no reservatório.
Hoje, com sua Reitoria comandada pelo Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, a USCS oferece
mais de 30 cursos presenciais em graduação, com 2 deles na modalidade EAD
(administração e pedagogia), além de cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu.
Saiba mais sobre a Universidade em www.uscs.edu.br.

