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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) Fevereiro: “Semana de Recepção aos Calouros 2016”
A Comissão de Ação e Integração Social juntamente com a Comissão da Semana de Recepção aos
Calouros 2016 do ICMC solicitou a colaboração de toda a comunidade ICMC na doação de livros
infantis, que foram entregues, pelos calouros, na creche Aracy Pereira Lopes, próximo à USP. Na
ocasião foram apresentados às crianças, também, projetos de pesquisa de Robótica e do
Laboratório Ensino em Matemática.

2) Abril: “Ação Páscoa ICMC”
A tradicional ação tem como objetivo aproximar os alunos de Instituições de Ensino da cidade
de São Carlos, com a entrega de ovos de páscoa e a apresentação de pesquisas realizadas no
ICMC. Esse ano, a CAIS contou com a colaboração do Projeto SOL, uma organização composta
por alunos da USP - São Carlos (CAASO) e UFSCar, que utiliza as redes sociais como um método
de mostrar a todos, onde e quais tipos de projetos sociais existem na cidade de São Carlos.
Em 2016, a CAIS apresentou para 67 crianças da ONG Formiga Verde um pouco das pesquisas
que são desenvolvidas dentro do ambiente universitário, além de presenteá-las com ovos de
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chocolate. Durante a visita ao Instituto, elas conheceram o Museu de Computação Odelar Leite
Linhares, participaram de jogos matemáticos e ficaram impressionadas com o voo do drone
sobre o campo de futebol da USP. A ONG foi uma das cinco instituições beneficiadas pela ação
de Páscoa do Instituto, que arrecadou, no total, 290 ovos. A iniciativa alcançou cerca de 250
crianças e 40 idosos.

Saiba mais sobre essa ação: icmc.usp.br/e/0ce76

3) Maio: “Dia do Desafio”
A Comissão promoveu, em conjunto com o CEFER, uma atividade de integração interna referente ao Dia do
Desafio.
No dia 25/05, pessoas de várias idades se envolvem em uma competição amigável entre cidades do mesmo
porte, na tentativa de mobilizar a maior porcentagem de participantes, tendo como base de cálculo o
número oficial de habitantes do município. O desafio é um estímulo à participação, que exercitam a
integração social, a criatividade, a liderança e o espírito comunitário.
Em 2016 São Carlos/SP competiu com a cidade de Caraparí de Tarija/Bolívia. A atividade foi desenvolvida
no Térreo da Biblioteca do ICMC.
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“Ginástica Laboral”

A partir do mês de maio, a CAIS, em conjunto com a CIPA do ICMC, promoveu, todas as segundas e
sextas-feiras, atividades de ginástica laboral, pelos professores do CEFER, nas dependências do ICMC.
Com o apoio e estímulo da Diretoria do ICMC, foi reiterada a importância e benefícios dessas atividades
para a saúde, qualidade de vida no trabalho e integração.

4) Aniversariante Junino
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.
Aproveitando a comemoração junina/julina, o bolo do mês de Julho foi diferente. Aproveitamos a ocasião e
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.

5) Agosto: “Revelando os fotógrafos: fotos e marcos”
Para comemorar o dia mundial da fotografia e descobrir todos os fotógrafos do ICMC, a CAIS convidou a
comunidade interna a encaminhar para nosso e-mail uma foto de autoria própria, com qualquer tema. O
único requisito era que o autor se orgulhasse da imagem que capturou.
As fotos enviadas foram compiladas e transformadas em um vídeo, que foi transmitido no dia do bolo dos
aniversariantes do mês de Agosto, e também encaminhado ao e-mail da comunidade.

Link para o vídeo: https://youtu.be/XpRzHq5Bmns
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5) Outubro e Novembro: “Outubro Rosa e Novembro Azul”
“A prevenção na saúde feminina e masculina” foi o título da palestra que aconteceu no dia 31 de
outubro, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC.
Durante o evento, o cirurgião geral e cancerologista cirúrgico Marcel Arouca Domeniconi, que é
coordenador do departamento de Cirurgia Geral da Santa Casa de São Carlos, falou sobre o câncer
de mama e de próstata, com o objetivo de conscientizar homens e mulheres a respeito da
importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Na ocasião foram arrecadados também lenços femininos para usar na cabeça, que foram doados
à Rede Feminina São-carlense de Combate ao Câncer.

Para a comemoração do bolo dos aniversariantes do mês de outubro, a comunidade foi convidada,
também, a comparecer vestida de rosa ou azul, para a tradicional foto no jardim interno do ICMC:
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6) Bolo dos aniversariantes em Novembro: bolo das bandeiras
Com apoio da Comissão de Relações Internacionais (CRInt), foi realizado um levantamento de
todos os países que são representados por alunos e pós-doutorandos do ICMC e, de alguma
forma, destacá-los durante a comemoração do bolo dos aniversariantes. Durante a
comemoração, foi exposta uma pequena apresentação pela funcionária Luana Rufino Ferreira,
então secretária da CRInt e o bolo decorado com as bandeiras de todos os países levantados.

7) Dezembro: Projeto Papai Noel 2016
As fichas das crianças do Projeto Papai Noel, iniciativa do Serviço Social do Campus, que ficavam
sob responsabilidade do Serviço de Pessoal do ICMC, em 2016, em virtude da saída do setor da
Unidade, ficaram sob a responsabilidade de um membro da CAIS (Ana Oneide).
Foram arrecadados, no total, 15 "Kits Papai Noel", compostos por um conjunto de roupa, um
calçado, um brinquedo que não inspire violência e guloseimas.

8) Apoio da CAIS, solicitado pela Comissão responsável pela organização das atividades dos 45
anos do ICMC

Além da apresentação do Coral da USP São Carlos, regido pelo maestro Sergio Alberto de Oliveira,
os atores Miriam Fontana e André Cruz contaram diversas histórias sobre personagens que se
destacaram na trajetória do ICMC durante o espetáculo 45 anos em 45 minutos: uma brincadeira
teatral.
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Atividades do Coral em 2016

Em 2016 o Coral da USP São Carlos ganhou força. Foram realizadas diversas apresentações
durante todo o ano, dentre elas destacam-se as apresentações no Auditório Fernão, na Praça
Central do campus, no vão do Prédio E1 da EESC e durante as atividades do Simpósio de
Matemática para a Graduação (SiM).
No início do ano foi promovida mais uma seleção de pessoas interessadas em participar do
Coral. Foram mais de 50 classificações vocais realizadas pelo maestro.
Em Maio, o ICMC ganhou um extensor de palco para o Auditório Fernão. Foram compradas
madeira e cola, e a CAIS conseguiu uma doação do carpete e do serviço.
Com o extensor e o ganho de espaço, foi possível acomodar mais de 100 integrantes do nosso
coral no palco.
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Além disso, este ano, o Coral ganhou também mais um monitor para auxiliar o maestro nos
ensaios e nas apresentações.
Em Dezembro foram promovidas duas atividades:
- 01/12: apresentação na Escola Estadual Attília Prado Margarido
- 08/12: apresentação no Centro Cultural da USP - Cantatas de Natal

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.

São Carlos, 21 de março de 2017.

______________________
Anderson Alexandre
Presidente da CAIS
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