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Assecoms

No dia 15 de setembro, comemora-se
o aniversário de 20 anos da Uniso e, para
celebrar a data, duas homenagens foram
programadas. A primeira é o lançamento
de uma revista comemorativa, produzida
pela Assessoria de Comunicação Social e
a agência Artmaker, que resgata a história
da Universidade e mostra seu crescimento ao longo desses 20 anos, pontuando os
principais projetos e realizações nas áreas
de Ensino, Pesquisa e Extensão. A segunda homenagem será realizada pela Câmara
Municipal de Sorocaba, que fará uma sessão solene, no dia 10 de outubro, às 19h30,
proposta pelo vereador Luís Santos.
Primeira universidade da Região, a
Uniso é fruto do pioneirismo de outra
instituição, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba (FAFI), que
implantou os primeiros cursos de Ensino
Superior na cidade, em 1954. Atende a
cerca de 12 mil alunos em 68 cursos de
Graduação, além de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e quatro Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu: Ciências
Farmacêuticas; Comunicação e Cultura; Educação, e Processos Tecnológicos
e Ambientais. Possui três campi: Cidade
Universitária, câmpus Trujillo e câmpus
Seminário.

Uniso sedia etapa regional
da Maratona de Programação

Na área científica, possui grupos de
No dia 13 de setembro, a Uniso sediapesquisa, mantém periódicos instituciorá
a
primeira fase da Maratona de Progranais e parcerias para a colaboração intermação,
com a participação de cerca de 20
nacional em projetos, realiza eventos cienequipes representando sete instituições da
tíficos de caráter nacional e internacional, Região. O evento é promovido pela Sociealém de contar com infraestrutura voltada dade Brasileira de Computação, que terá
à inovação tecnológica. Nesse segmento, 43 sedes espalhadas pelo Brasil, com o
destacam-se o Laboratório de Biomate- envolvimento de 200 escolas e 645 times.
A maratona consiste em uma comperiais e Nanotecnologia (LaBNUS), instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba, tição, na qual equipes, formadas por três
o Laboratório de Pesquisa Toxicológica estudantes de cursos superiores da área de
Tecnologia da Informação e afins, tentam
da Uniso (LAPETOX) e o Laboratório Seresolver em cinco horas o maior número
mi-Industrial Farmacêutico.
possível de problemas de computação.
Na área de Extensão, seus Programas
A melhor equipe, com mais problemas
já ultrapassaram a marca de um milhão solucionados em menor tempo, garante a
de beneficiados em toda a Região de So- vaga na Final Brasileira, que acontecerá
rocaba, em especial a população de baixa em novembro, em Fortaleza, além de receber um troféu de posse transitória. Além
renda.
disso, os três primeiros colocados ganhaO Reitor, professor Fernando de Sá
rão medalhas.
Del Fiol, salienta que o momento atual é
O desafio envolve conhecimento técde consolidação do papel da Uniso como nico, capacidade de agir sob pressão, criainstituição produtora e difusora de conhe- tividade e habilidade para trabalhar em
cimento na Região. “Temos muito clara a grupo, conforme explica o Coordenador
missão de continuar trabalhando em con- de Ciência da Computação e Sistemas de
sonância com o crescimento regional. Ao Informação, professor Robinson Luz, que
longo desses 20 anos, a Uniso enfrentou está conduzindo o evento na Uniso, com o
apoio do professor Antonio Cesar Munari.
muitos desafios e conquistou respeito e
Em Sorocaba, o evento é realizado
credibilidade no meio acadêmico e a con- pela quarta vez consecutiva. Desta edição,
fiança da comunidade”, afirma.
além da Uniso, participam a Faculdade
de Tecnologia de Sorocaba, Faculdade de
Tecnologia de São Roque, Faculdade de
Tecnologia de Itapetininga, Universidade
Federal de São Carlos – Câmpus Sorocaba,
Unip-Sorocaba e Faculdade de Engenharia de Sorocaba.
O evento será realizado no Laboratório
de Informática, na Cidade Universitária, a
partir das 9h, com três horas de preparação dos participantes, e a prova começará
oficialmente às 14h. Mais informações:
maratona.ime.usp.br.

Uniso atende a cerca de 12 mil alunos em três campi, um deles é a Cidade Universitária

uniso.br

Uniso, 20 anos
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Biblioteca aumenta
limites para empréstimos
Os estudantes da Graduação e Extensão, além dos funcionários, agora têm novos limites para empréstimos na Biblioteca. Desde o dia 11 de agosto, o número
de títulos que podem ser emprestados por
vez passou de 3 para 5 publicações, e o
prazo para devolução foi estendido de 7
para 10 dias.
As mudanças foram implantadas pela
Universidade em atendimento a sugestões
de alunos em fase de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que
CATEGORIA DE USUÁRIO

Especial (ex-alunos)
Funcionários

5 publicações

10 dias

Mestrados e Doutorado

5 publicações

15 dias

Pós-Graduação-Lato Sensu

5 publicações

15 dias

Professores

10 publicações

15 dias

“Quem é Uniso é Top”
tem a terceira edição

expediente
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Workshops em língua inglesa

A partir de 15 de setembro, a Uniso dá
os primeiros passos rumo à internacionaprecisam consultar uma quantidade maior
lização, com a oferta de sete workshops
de títulos, e também em acolhimento à
sobre temas diversos, que serão proferiproposta formulada nesse sentido pelo
dos
em Língua Inglesa, visando ao apriDiretório Central dos Estudantes (DCE).
moramento da compreensão e comunicaA Biblioteca funciona de segunda a
ção do idioma.
sexta-feira, das 7h40 às 22h30, e aos sáA programação terá início com o tema
bados, das 9h às 13h, na Cidade Universi“Increasing global quality requirements x
tária; e de segunda a sexta-feira, das 13h
local behavior”, que será ministrado pelo
às 22h, no câmpus Trujillo.
professor Marcelo Dias, no dia 15 de seConfira na tabela os limites para emtembro, das 17h30 às 18h30, na Cidade
préstimo, por categoria e usuários:
Universitária.
Os alunos interessados devem se insQUANTIDADE PARA
PRAZO DE
EMPRÉSTIMO
EMPRÉSTIMO
crever no site da Uniso (www.uniso.br),
no menu Eventos, que também disponi3 publicações
10 dias
biliza a programação completa. As vagas
5 publicações
10 dias
são limitadas.

Graduação e Extensão

são considerados os estudantes regularmente matriculados até 10 de julho de
2014, que tenham cumprido no mínimo
16 créditos no primeiro semestre de 2014,
além da média aritmética nos componentes cursados. Acesse os contemplados e o
regulamento do projeto, pelo site: www.
uniso.br.

Assecoms

A relação dos alunos contemplados na
quarta edição do “Quem é Uniso é Top”
está disponível no site: www.uniso.br. O
projeto reconhece e valoriza a dedicação
dos alunos que têm os melhores desempenhos acadêmicos a cada semestre, por
meio da entrega, em sala de aula, de um
certificado de mérito acadêmico e uma camiseta do projeto.
Nesta edição, os alunos contemplados
pela terceira vez receberam uma camiseta azul, com uma coroa na manga e a
frase “Top pela 3ª vez consecutiva”. Eles
também puderam escolher entre duas camisetas, com as seguintes frases “I Love
Uniso” e “Eu curto Uniso”. Já os selecionados pela primeira e segunda vez ganharam camisetas branca e preta, respectivamente, como nas edições anteriores.
Para a premiação, entre os critérios,

Anote

Alunos contemplados recebem camisetas

O Uniso Notícias é uma publicação mensal produzida pela Assessoria de Comunicação Social da Uniso - Assecoms.
Editora Responsável: Mônica Ribeiro (MTB 27.877)
Equipe: Vivian Marques (Jornalismo), Paula Rafael Gonzalez Valelongo (Revisão Ortográfica), Luiz Fernando Almeida
Santos (diagramação) e Ana Beatriz Macedo (estagiária).

Terceira Idade

A Terceira Idade está organizando dois
passeios. No dia 20 de setembro, para a
Explofora, uma das maiores exposições
de flores e plantas ornamentais da América Latina, que acontece em Holambra.
A saída será às 8h do câmpus Seminário,
com chegada prevista às 18h. O custo é
R$100,00.
Já no dia 22 de novembro, haverá uma
excursão para o espetáculo “O Corsário”,
famoso espetáculo do grupo Kirov, denominado atualmente Ballet Mariinski, que
está em apresentação no Teatro Alfa, em
São Paulo. O custo é R$ 210,00, com saída
às 12h30 e chegada às 20h. Informações e
reservas pelo telefone (15) 2101.4061 ou
pelo e-mail 3idade@uniso.br.

Semanão de Arquitetura

O Semanão de Arquitetura e Urbanismo prossegue com diversas atividades neste mês. Além das visitas técnicas
a Brasília e São Paulo, serão realizadas
palestras e oficinas sobre circulações verticais, edifícios seguros e arquitetura contemporânea, no dia 17 de setembro, no
Teatro do SESC Sorocaba, com início às
8h e encerramento às 21h30.
A realização é do curso de Arquitetura
e Urbanismo e do Centro Acadêmico (CaauUS). Acompanhe a programação pelo
site da Uniso (www.uniso.br), em Eventos, e também pelo facebook em: Semanão
Uniso de Arquitetura e Urbanismo 2014
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Concurso Literário
aborda cultura regional
O 33º Concurso Literário da Uniso –
2014, promovido pelo curso de Letras,
está com inscrições abertas. Os trabalhos
devem ser escritos na modalidade “causo”, definido pelo regulamento do concurso como história curta que representa
fatos verídicos ou não, de cunho popular,
narrada de forma engraçada, e que, às vezes, passa por gerações.
Como o tema desta edição é Cultura
Regional, o causo deve ter característica
de algum lugar do Brasil. Também será
admitida a criação de um causo inovador
que envolva cultura regional.
O causo deverá ter até 2.000 palavras,
apresentado na forma escrita e em vídeo.
Cada autor pode participar com até 3 tra-

balhos, que já podem ter sido publicados
em sites ou blogs pessoais.
Na primeira etapa de seleção, a Comissão Julgadora do concurso escolherá
cinco trabalhos, que serão anunciados no
site da Uniso, no dia 6 de outubro, e que
serão reunidos em um e-book. As obras
selecionadas serão apresentadas na final
do concurso, marcada para o dia 24 de
outubro, quando serão classificadas três
delas.
As inscrições são gratuitas e estão
abertas no site www.uniso.br, até 26 de
setembro. Informações: Coordenação de
Letras/(15) 2101-3033 ou j.hergesel@
edu.uniso.br

Uniso e eu

Formada em Gastronomia é
consultora no MasterChef
e dava os primeiros passos na carreira”,
conta.
Em 2007, decidiu ingressar no curso
de Gastronomia e fez vários cursos, inclusive no exterior, tendo passado pelo Le
Cordon Blue, em Paris, e pela Les Roches,
na Espanha. Também participou de estágio no conceituado restaurante Fasano
com grandes mestres da área. Atualmente,
Ana Paula comanda a Le Chef Eventos e
dirige um caderno de Enogastronomia na
Revista Habitare.
“O curso de Gastronomia representa
tudo o que sou hoje e onde cheguei, faço
realmente o que amo - cozinhar, por amor,
por prazer, isso me faz feliz”, finaliza.
Divulgação

A chef de cozinha Ana Paula Bernecker, formada em Gastronomia pela Uniso, foi uma das convidadas para integrar
a equipe de consultores gastronômicos da
primeira edição brasileira do MasterChef,
reality show de competição culinária, produzido em vários países, que está em exibição na Band, todas as terças-feiras, às
22h45.
Ao longo dos 17 capítulos previstos,
ela atuará na cozinha de apoio, colaborando com a organização dos materiais e
apresentação dos pratos para vídeo e fotografias, além de participar da avaliação
dos participantes.
“A todo o momento tem uma equipe de
chefs, da qual faço parte, analisando vários aspectos, como postura, manipulação
e higiene, que são considerados pelos três
jurados na avaliação final”, explica Ana
Paula, que também foi responsável em
avaliar dez pratos do primeiro episódio,
no qual foram selecionados 16 finalistas,
entre mais de 300 candidatos.
O convite feito a ela para a participação no programa é fruto de muita dedicação. Apaixonada pela arte de cozinhar,
deixou para trás uma atuação de 15 anos
como instrumentadora cirúrgica e a formação em Educação Física. “A princípio
tinha tudo como hobby, trazia muitas informações sobre Gastronomia do exterior

Ana Paula atua no apoio do programa

9ª Semana de Design
reúne grandes
nomes da área
A 9ª Semana de Design – Alexandre
Wollner reunirá grandes nomes do design
e das artes plásticas, de 22 a 26 de setembro. Os convidados abordarão temas relacionados à sua área de atuação.
Um dos palestrantes é o próprio Alexandre Wollner, pioneiro na formação do
Design no Brasil, que dá nome ao evento e abrirá a programação, no dia 22. Na
mesma noite, haverá uma palestra do artista plástico e designer Guto Lacaz.
No dia 23, serão a designer de interiores Malu Junqueira, especialista em luminotécnica, e as artistas plásticas Adriana
Pedrosa e Carlota Gasparian. No dia 24,
participam o designer editorial Alexandre
Lucas e o designer de produtos Christian
Ullmann.
No dia 25, será a vez do designer Henrique Nardi, presidente da Associação dos
Designers Gráficos, e da designer Andrea
Kulpas, e no dia 26, Jay Sassini, da agência Oz Design, e o Coletivo Bicicleta sem
freio, de ilustração.
O evento será realizado na Cidade
Universitária, das 19h às 22h. Informações: (15) 2101.7093, facebook.com/designuniso ou design@uniso.br.

Epic acontece
neste mês na
Cidade Universitária
De 16 a 18 de setembro, a Uniso
promoverá na Cidade Universitária o
17º EPIC - Encontro de Pesquisadores e
Iniciação Científica e o 12º ENEX - Encontro de Extensão, um dos principais
eventos científicos da Universidade. O
tema desta edição é “Os Processos de
Humanização na Formação e na Prática
Profissional”.
Os três melhores trabalhos nas categorias Painel/Pôster e Apresentação Oral
serão premiados e os dez melhores trabalhos completos serão publicados em formato de livro. Além das apresentações de
trabalho, haverá oficinas e mesa-redonda.
A programação completa pode ser conferida no site www.uniso.br
O Epic é direcionado a estudantes,
professores, pesquisadores e público em
geral e tem como objetivo a difusão do
conhecimento científico em Sorocaba e
Região, a partir da socialização de pesquisas, estudos, informações e experiências
relacionadas às mais diversas áreas do conhecimento.

uniso.br
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Alunos que farão Enade
podem avaliar cursos
Até 30 de setembro, os alunos dos 28
pela avaliação das instituições, dos cursos
cursos que farão o Exame Nacional de
e pelo ENADE, que neste ano será realiDesempenho de Estudantes (ENADE)
zado no dia 23 de novembro.
podem responder a pesquisa que trata das
Participarão desta edição, os seguintes
relações em sala de aula, das condições
cursos: Arquitetura e Urbanismo, Artes
da infraestrutura propiciadas pela Uni- Visuais, Ciências Biológicas, Ciências
versidade, do acesso às informações, en- da Computação, Educação Física (Licentre outras. O questionário está disponível ciatura), Engenharia de Alimentos, Engeno site www.uniso.br, no campo Acesso
nharia Ambiental, Engenharia Civil, EnAcadêmico, através do botão “Aval. Ins- genharia de Bioprocessos e Biotecnologia,
titucional”.
Engenharia de Computação, Engenharia
Os professores desses cursos também
de Controle e Automação, Engenharia
participarão, através de questionário dis- de Materiais, Engenharia Elétrica, Engeponível na sala dos professores, que abor- nharia de Produção, Engenharia Químida a relação da sua prática em sala de aula
ca, Filosofia, Física, Geografia, Gestão
com as condições da infraestrutura e de
da Produção Industrial, História, Letras
apoio propiciadas pela Instituição, por - Português e Espanhol, Letras - Português
exemplo.
e Inglês, Matemática, Música, Pedagogia,
Como parte do processo de Autoava- Química (Licenciatura), Química Indusliação Institucional, empreendido pela
trial e Sistemas de Informação.
Comissão Própria de Avaliação da Uniso
Para mais informações, basta procurar
(CPA), a pesquisa está em consonância
a Coordenação do curso ou a CPA, pelo
com o Sistema Nacional de Avaliação da
telefone (15) 2101-7049 ou pelo e-mail
Educação Superior (SINAES), composto
cpa@uniso.br.

Curtas
Aula magna em
Comunicação e Cultura

O Programa de Pós-Graduação em
Comunicação e Cultura promoverá, no
dia 17, a aula magna Desafios Contemporâneos da Prática Científica, que será proferida pela professora Lucrécia D’Aléssio
Ferrara, do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação e Semiótica da PUC-SP.
A aula será às 14h40, no auditório da Biblioteca, Cidade Universitária.

Revistas acadêmicas

A Revista de Estudos Universitários
(REU), de caráter interdisciplinar, e a Tríade: Revista de Comunicação, Cultura e
Mídia, na área de Comunicação, estão recebendo trabalhos para a próxima edição,
até 30 de setembro.
A REU abordará “Alteridade”, contemplando artigos, resenhas, entrevistas e
resumos de dissertações e teses.
Já a Tríade prepara um dossiê sobre
“Narrativas Midiáticas: Da oralidade aos
ambientes digitais”. Os trabalhos devem
ser de autoria de doutores ou doutorandos
(escritos em coautoria com doutores).
Outras informações e edições anteriores: http://periodicos.uniso.br

Livros para download

O site Universia, que disponibiliza
mais de 1.500 livros para para download
gratuito, preparou uma seleção de obras
de 25 grandes escritores, como Eça de
Queiros, Edgar Allan Poe, Fernando Pessoa, Honoré de Balzac, Machado de Assis
e Willian Shakespeare. O acesso é em noticias.universia.com.br
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Exposição

A Biblioteca “Aluísio de Almeida”
está sediando a exposição “Sementes e raízes”, da artista plástica Tereza Faria, até
o dia 12, na Cidade Universitária. Foram
reunidas telas e esculturas produzidas ao
longo de 40 anos de trabalho da artista.
A exposição é aberta a toda a comunidade e pode ser conferida no térreo da
Biblioteca, de segunda a sexta, das 7h40
às 22h30, e sábados, das 9h às 13h.

