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Em atendimento ao disposto no artigo 5º da Portaria ICMC nº 037/2015 que dispõe sobre a
associação da Comissão de Ação e Integração Social – CAIS ao Programa ICMC-USP de Gestão
Socioambiental, de que trata a Portaria ICMC nº 124/2013, encaminhamos à Diretoria o
relatório anual das atividades desenvolvidas por essa comissão.
De acordo com os objetivos da CAIS - Comissão de Ação e Integração Social, vinculada a
Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, suas ações devem estimular e apoiar
ações da comunidade universitária que, na interface entre as ações de cultura e extensão,
ensino e pesquisa, concorram para um engajamento sempre maior da USP 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 Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação.
Para isso a CAIS, durante todo o ano, promove ações de integração social para aproximar a
comunidade externa com o ambiente e com aquilo que é produzido pela universidade e por
seus colaboradores. A seguir foram elencadas as ações de 2016, com base no calendário de
datas comemorativas e campanhas de conscientização amplamente difundidas na sociedade.
Ressaltamos que todas as atividades foram comunicadas anteriormente à sua realização,
via e-mail e página institucional, convidando funcionários docentes e técnico-administrativos,
alunos, ex-alunos, aposentados e comunidade em geral, a participar.
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1) Janeiro: “Dia da Saudade”
No bolo dos aniversariantes de janeiro foi apresentado à comunidade o vídeo preparado pela
Comissão, denominado “Dia da Saudade”, em virtude da comemoração do dia da Saudade, em 30
de janeiro.
No início do mês, foi levantado pela CAIS em conjunto com o Setor de Apoio Institucional do ICMC,
fotos e recordações das pessoas que trabalharam no ICMC e por algum motivo, já não trabalham
mais conosco.
No dia 30, o vídeo foi enviado à comunidade, por e-mail:
“Hoje, 30 de janeiro, comemora-se no Brasil o "Dia da Saudade". A palavra "saudade" é exclusiva
da língua portuguesa e possui diversos significados. O dicionário Michaelis traz como definição
"sentimento nostálgico e melancólico associado à recordação de pessoa ou coisa ausente (...) ou à
ausência de coisas, prazeres e emoções experimentadas e já passadas".
Para recordar as pessoas que conosco já trabalharam, aqueles que já partiram e os tempos bons
que já passamos no ICMC, fizemos essa pequena homenagem, transmitida durante a
comemoração do bolo dos aniversariantes de janeiro: https://youtu.be/nDWfbnt2GsE
Sabemos que faltam muitas pessoas nessa apresentação. Caso possuam fotos delas, pedimos que
nos encaminhem para aprimorarmos o acervo da Seção de Apoio Institucional.
Abraços a todos,
Comissão de Ação e Integração Social - ICMC
Gestão 2015-2017”

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

2) Março: Semana de Recepção aos Calouros
Durante a semana de 6 a 10/03, foram arrecadados produtos de higiene para entidades de São
Carlos. Uma caixa foi disponibilizada, durante toda a semana, próximo à portaria do ICMC, no
bloco 4. Nesse local, todos puderam colocar itens de higiene (sabonete, pasta dental, escova de
dentes, shampoo, desodorante, etc.) que foram doados ao Abrigo de Idosos Cantinho Fraterno, de
São Carlos.
A campanha foi promovida pela Comissão de Recepção de Calouros do ICMC em conjunto com a
CAIS.

3) Abril: “Ação Páscoa ICMC”
Em 2017, a ação teve início no dia 05 de abril, com a arrecadação de ovos de chocolate ao leite
de 60g sem brinquedos. Os ovos foram entregues pela comunidade, no Serviço de Apoio
Acadêmico (SVAPAc), sala 3-001 do ICMC.
No total, foram arrecadados 702 ovos, e a entrega foi realizada nas seguintes instituições: Projeto
Pequeno Cidadão, do campus da USP de São Carlos e Escola Estadual Péricles Soares.
Os alunos do Projeto Pequeno Cidadão puderam visitar o Museu da Computação Odelar Leite
Linhares, no ICMC.

4) Julho: “Aniversariante julino”
Em conjunto com a Diretoria do ICMC, a CAIS organizou em julho o “aniversariante julino”. No dia
do bolo dos aniversariantes do mês de julho, solicitamos à comunidade a contribuição com
comidas típicas. O bolo tornou-se, então, uma “mini” festa junina colaborativa, com doces,
salgados e o tradicional bolo aos aniversariantes do mês.
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5) Setembro:
a) “Evento: Vem Chegando a Primavera”
No dia 21 de setembro, foram realizadas várias atividades promovidas pelo Programa ICMC-USP de Gestão
Socioambiental, em comemoração ao Dia da Árvore e à chegada da Primavera.
Foram plantadas maisde 10 mudas de árvores, apresentação do coral, ginástica laboral e outras atividades
relacionadas à gestão socioambiental.
O Programa ICMC-USP de Gestão Socioambiental é composto por grupos voltados à realização de ações
de integração social, preservação das áreas verdes e suas espécies, desenvolvimento sustentável e
prevenção de acidentes.
Programação:
Local: Área externa próximo ao “Redondo” – Bloco ICMC 4
Programação:
08h30 – 09h00 . Ginástica laboral.
09h00 – 10h00 . Apresentação do SESMT
10h00 – 10h30 . Café - apresentação:
. Programa ICMC-USP de Gestão Socioambiental
. Lavatório externo de canecas
. Ponto de coleta (doações -Pilhas e CDs)
10h30 – 11h30 . Plantio de 10 mudas de árvores e sorteio de kits sustentáveis
11h30 – 12h30 . Apresentação do Coral USP São Carlos A partir do mês de Julho, foi solicitado pela
Direção do ICMC que a CAIS promovesse ações de integração durante a comemoração do bolo dos
aniversariantes.

b) Campanha “meias do bem”:
Em setembro também, foi lançada pela CAIS a campanha “Meias do bem”.
A campanha, promovida pela marca Puket, consistia em arrecadar meias de algodão de
qualquer marca e em qualquer estado.
Foram arrecadados aproximadamente 20kg de meias, que foram entregues na loja Puket
de Ribeirão Preto, pelo Prof. Eduardo Marques. A marca, por meio de um processo de
reciclagem, as transformam em cobertores para doação a instituições beneficentes.
A campanha fez parte das atividades promovidas no dia 21 de setembro pelas Comissões
que compõem o Programa ICMC-USP de Gestão Socioambiental. Mais informações sobre
o projeto: http://meiasdobem.com.br/.
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6) Outubro: “Quarta com arte no redondo”
O Programa de Gestão Socioambiental, no escopo da CAIS (Comissão de Ação e Integração Social),
e com apoio da Administração do ICMC, promoveu o lançamento de uma ação que resgatou o
sucesso de outras iniciativas que já aconteceram no passado, abrindo um espaço para
manifestações artísticas às quartas-feiras, na hora do almoço, no Redondo do ICMC.
Na primeira quarta-feira houve uma apresentação de piano oferecida pela aluna Luisa Gentile
(Bacharelado em Estatística). O horário do almoço foi pensado para que não interferisse nas aulas
e outras atividades, começando as 12:15 e terminando antes das 14:00h.
O convite foi aberto a todos os alunos, funcionários e docentes que desejassem se apresentar com
qualquer atividade artística.
Os interessados puderam se inscrever por meio do link: icmc.usp.br/e/bcd5c.

7) Novembro: Operação Natal
Apoio à campanha realizada pelos alunos da USP e da UFSCar. A Operação Natal, ação já
conhecida na cidade, em que os alunos fazem arrecadações em massa em supermercados, na
arrecadação de produtos de higiene/ limpeza e produtos alimentícios não perecíveis para ajudar
diversas

instituições

na

cidade,

foi

apoiada

em

2017

pela

CAIS.

Foi solicitado à comunidade que deixassem sua contribuição no armário de arrecadação
localizado na portaria do ICMC Bloco 03 e 04. Produtos arrecadados:
-Lata de ervilha
-Lata de milho verde
-Lata de leite em pó
-Lata de chocolate em pó.
Mais informações sobre a Operação Natal: http://operacaonatal.com.br/

8) Dezembro: “Projeto papai noel”
O ICMC solicitou ao Serviço Social do Campus 15 fichas das crianças do Projeto Papai Noel.
Foram arrecadados, no total, 15 "Kits Papai Noel", compostos por um conjunto de roupa, um
calçado, um brinquedo que não inspire violência e guloseimas.
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Atividades do Coral em 2017

- Apresentação Recepção aos Calouros 2017, a convite Serviços Graduação do Campus São Carlos;
- XIII Semana de Pós-Graduação da EESC, convite da Biblioteca da EESC e Centro Cultural;
- ERAD 2017 Escola Regional de Alto Desempenho, convite pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia e docentes participantes do ICMC;
- I Semana Nacional de Arquivos, convite pela Fundação Pró-Memória da cidade de São Carlos,
Prefeitura Municipal de São Carlos;
- ENACOPI – Encontro Nacional de Corais em Piracicaba.- representando a Universidade de São
Paulo no encontro Nacional;
- Feira de Profissões da USP em São Carlos, convite pelo Grupo Coordenador Cultura e Extensão
Universitária do Campus São Carlos;
- BIG DATA- Curso/evento Internacional realizado no ICMC, a convite dos organizadores do evento;
- SIM 2017 - Simpósio de Matemática, a convite dos organizadores do evento;
- SEMCOMP 2017 – Semana da Computação, a convite dos organizadores do evento;
- 4ª FLUSP – Feira do Livro da USP;
- Apresentação após Missa Igreja Catedral de São Carlos.

São Carlos, 31 de dezembro de 2017.

_____________________________
Anderson Alexandre
Presidente da CAIS

Relatório elaborado e redigido pela secretária da CAIS: Renata Cristina Bertoldi
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