Comissão de Ação e Integração Social (CAIS)

PLANO DE AÇÃO – Gestão 2018-2019

Objetivo da CAIS
A CAIS, Comissão de Ação e Integração Social, vinculada a Comissão de Cultura e Extensão
Universitária e ao Programa de Gestão Socioambiental, ambos do ICMC, estimula e apoia ações da
comunidade universitária, para promover um engajamento do Instituto na construção cultural,
científica, técnica e política de uma sociedade justa, livre e democrática.
Além disso, a CAIS tem como responsabilidade formular e executar ações educacionais, artísticas e
culturais, de cunho social, integrando a comunidade externa à interna do ICMC.

Membros – Gestão 2018-2019
De acordo com a Portaria ICMC nº 099/2017, de 21/12/2017, ficam designados os seguintes
membros para compor a CAIS no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019:



Renata Cristina Bertoldi – Coordenadora



Ana Claudia Nabarro



Erika Fernanda Bistaffa Freire



Gislene Fracolla



Janete Crema



Rosana Vieira



Solange Oliveira Rezende



Tatiana Flores Ximenes Deriggi
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Plano de Ações
A CAIS promoverá, durante a gestão 2018-2019, ações de integração social para
aproximar a comunidade externa com o ambiente e com aquilo que é produzido pela
universidade e por seus colaboradores.
As ações serão desenvolvidas durante o ano de 2018 nas instalações do ICMC e/ou nos
territórios das próprias comunidades/instituições atendidas. As ações discutidas pela Comissão
e aprovadas em reunião, foram elencadas com base no calendário de datas comemorativas e
campanhas de conscientização amplamente difundidas na sociedade.
Todas as atividades serão comunicadas anteriormente à sua realização, via e-mail e
página institucional, convidando funcionários docentes e técnico-administrativos, alunos, exalunos, aposentados e comunidade em geral a participarem das ações.

a) Ação “Páscoa no ICMC”
Como acontece tradicionalmente, a ação acontecerá com duas atividades: a
apresentação de pesquisas realizadas no ICMC (docentes, grupos d eextensão, etc) e doação de
ovos de chocolate, ou outros tipos de chocolates que serão entregues em instituições da
cidade, com apresentação conjunta das atividades de pesquisa.

b) Campanha do agasalho
Colaboração com os alunos da Campanha do agasalho do campus, para arrecadação
junto ao ICMC. Doação no armário da entrada do Bloco ICMC-4.

c) Projeto Vizinhança
Para a gestão 2018-2019, o critério de escolha das escolas e instituições
assistenciais/de ensino a serem contempladas pelas ações da CAIS, seja com arrecadações, seja
com atividades de integração social, será a proximidade ao nosso campus. Esse critério foi
denominado “Projeto Vizinhança”.
Será definido um raio de abrangência em torno do campus (inicialmente pensado em
1km), e as escolas e instituições presentes nesse raio serão convidadas a participar das ações.
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Esse critério visa atender a anseios da comunidade do ICMC que, em diversos
momentos, questionou a CAIS sobre quais eram os critérios para escolha das instituições
atendidas.
Além de aproximar a comunidade vizinha com o que produzimos em nosso Instituto,
poderemos, com esse critério, solucionar questões logísticas relacionadas ao transporte da
comunidade para a participação nas ações de visita ao ICMC. A CAIS sempre precisou se
locomover até a instituição atendida, tendo em vista que os veículos da USP não são
autorizados a transportar pessoas externas.

d) Ações institucionais, com apoio da CAIS:
- Aniversariantes do mês: será discutido entre os membros, a cada mês, para sugestões à
Diretoria.
- Colaboração com atividade social na semana de recepção dos calouros: esse ano a
Comissão de Recepção não organizou nenhuma campanha social. Para 2019, a CAIS entrará
em contato com a Comissão de Recepção logo no início de suas atividades, sugerindo
alguma campanha.
- “Quarta com arte”: todos os membros da CAIS concordaram que a forma como a ação foi
proposta não resultou em uma atividade que atraiu a atenção da comunidade. Assim, a
CAIS irá suspender a ação para melhor avaliá-la e sugerir novas formas de realização (por
exemplo, na Semana de Arte e Cultura ou na Semana do Livro).
- “Projeto papai noel” da Assistência Social do campus: ação mantida, porém
continuaremos pedindo o mínimo de fichas possíveis à Assistência Social. Em 2017
recebemos 15 fichas, e mesmo assim houve dificuldade em distribuí-las, devido ao grande
número de ações sociais desenvolvidas no ICMC durante o ano.

e) Coral USP São Carlos: retorno das atividades e abertura de novas vagas
Colaboração no processo de inscrição para novos participantes do Coral.
Os ensaios acontecem às quintas-feiras, às 12h30, no Auditório Fernão Stella de
Rodrigues Germano do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP
(Avenida Trabalhador São-Carlense, 400, área 1 do campus da USP, centro, São Carlos).
Não é preciso ter experiência anterior em canto coral, apenas disponibilidade para
participar dos ensaios e compromisso com o grupo.
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Promovida pela CAIS, o coral começou em outubro de 2015 e conta, atualmente, com 60
integrantes da comunidade são-carlense, funcionários, professores e alunos do campus. A
iniciativa tem ainda o apoio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC e do
Grupo Coordenador das Atividades de Cultura e Extensão Universitária do campus.

f) Demais ações do ano
Outras ações serão definidas/propostas conforme demandas institucionais, seguindo o
critério do “Projeto Vizinhança”. Todas as reuniões da CAIS para discussão e deliberação das
ações contam com a presença do coordenador do Programa Socioambiental, Anderson
Alexandre.

Renata Cristina Bertoldi
Coordenadora da CAIS
Gestão 2018-2019

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | Universidade de São Paulo |
Av. Trabalhador São-carlense, 400 ∙ Centro ∙ São Carlos/SP ∙ CEP 13566-590 ∙ Brasil ∙ www.icmc.usp.br

