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C

fessora Tânia Regina Ferreira, farmacêutica responsável da Vital Brazil.
Dando sequência à pesquisa, agora
com outro projeto, a aluna pretende publicar os resultados. “Na literatura nacional
ainda são escassos os dados que possibilitam compreender os benefícios desta prática clínica”.
A premiação na categoria Estudante é
de R$ 4.000,00, certificado e troféu. Além
de Cecília, outros dois vencedores foram
eleitos, em primeiro e segundo lugar, na
categoria profissional. De acordo com o
Conselho Federal de Farmácia, a cerimônia de premiação será realizada em março,
em Brasília.

Divulgação

om um estudo sobre a efetividade do acompanhamento
farmacêutico no tratamento
de pessoas com diabetes, a
aluna Cecília Torqueti de Barros venceu
o Prêmio Jayme Torres 2014, na categoria Estudante. O prêmio é concedido pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF) desde 2002 e tem âmbito nacional. O objetivo
é identificar, reconhecer e difundir ações
de melhoria das condições de saúde da população, a partir da produção de pesquisa
de Farmacêuticos e estudantes.
A edição de 2014 foi realizada na modalidade artigo e teve como tema “A Farmácia como unidade de prestação de assistência farmacêutica e à saúde”.
Cecília foi contemplada pelo artigo
“Efetividade do seguimento farmacoterapêutico no atendimento de pacientes com
diabetes mellitus tipo 2”, resultado da
pesquisa de um ano desenvolvida no Programa de Iniciação Científica da Uniso.
Nessa pesquisa, a aluna fez o acompanhamento de pacientes atendidos na Farmácia
Comunitária Vital Brazil, mantida pela
Uniso e PUC-SP, a fim de identificar, corrigir e prevenir problemas relacionados
ao uso de medicamentos, de modo que o
tratamento surtisse os efeitos desejados.
Segundo Cecília, os resultados estatísticos
para os parâmetros clínicos dos pacientes
são positivos, o que mostra a efetividade
do acompanhamento farmacêutico. “É
gratificante notar que estamos conseguindo melhorar as condições de saúde destes
pacientes e sermos reconhecidos por isso”,
afirma Cecília.
A pesquisa teve a orientação das professoras Cristiane de Cássia Bergamaschi
e Luciane Cruz Lopes, com apoio da pro-

Cecília fez estudo com pacientes diabéticos

Iniciação Científica
abre processo seletivo
Começa neste mês a primeira etapa do
processo seletivo 2015-2016 do Programa de Iniciação Científica, que possibilita
ao aluno de Graduação o desenvolvimento de atividades de pesquisa e sua inserção
no ambiente científico. A partir do dia 23
de fevereiro, até 6 de março, será realizada a inscrição dos projetos de pesquisa,
que deverão ser apresentados por docente
da Universidade, com titulação mínima
de mestre. Uma mesa-redonda para orientar os professores sobre a qualificação dos
projetos foi realizada no dia 29 de janeiro.
Os projetos inscritos seguirão para a
análise da Comissão Técnica de Iniciação
Científica (CTIC) e aqueles que forem
aprovados, conforme os critérios do Regulamento, passarão à próxima etapa, que
é a de seleção dos alunos interessados em
desenvolvê-los. O período de inscrição
dos estudantes nos projetos qualificados
será de 21 a 28 de maio.
Segundo as regras do Programa, os
candidatos serão avaliados pelos docentes
proponentes e será selecionado (somente
um para cada projeto) aquele que apresentar o perfil e desempenho acadêmico
compatíveis com as atividades previstas.
O Programa possui três modalidades: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic–CNPq), que terá o
número de bolsas de estudo definido pelo
CNPq; Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (Probic-Uniso),
que oferecerá 60 bolsas de estudo nesse
processo seletivo, e o Programa Voluntário de Iniciação Científica (Provic-Uniso).
O Edital 020/2014 com as regras e
cronograma do processo seletivo pode ser
consultado no endereço www.uniso.br/
pesquisa/iniciacao_cientifica.
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Aluna de Farmácia
vence prêmio nacional
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Uniso e Voxy lançam
curso de inglês online

C

omo parte do Programa
de Internacionalização da
Uniso, no dia 9 de fevereiro, será lançada uma parceria com a escola americana Voxy, que
oferecerá um curso de inglês na modalidade online. O curso será gratuito para
funcionários e professores e terá um custo
mais baixo que o de mercado, para alunos e egressos. O Colégio Dom Aguirre
e, oportunamente, a comunidade externa
também serão beneficiados com a parceria.
Conforme a metodologia utilizada
pela Voxy, o curso será totalmente personalizado para os objetivos, interesses
e disponibilidade do estudante, que terá
acesso a vídeos de orientação, guia de
estudos, teste de proficiência para avaliar
o nível de inglês, aulas em grupo, entre
outros benefícios.
Quem quiser conhecer os detalhes sobre o curso, pode se programar para assistir a uma das apresentações do dia 9, na
Cidade Universitária, Bloco F, das 9h às
10h40 e das 19h às 20h, e no câmpus Trujillo, das 21h às 22h. A previsão é de que
o curso seja iniciado ainda em fevereiro.

O Programa de Internacionalização
contempla também ações como o incentivo ao intercâmbio acadêmico, científico
e cultural, por meio de parcerias com universidades em diversos países. Para tanto,
a Uniso conta com um programa próprio
de intercâmbio e é uma das instituições
participantes do Programa Ciência Sem
Fronteiras, do governo federal. Sua inserção no cenário internacional se dá também graças à participação de professores
em eventos, projetos e organizações internacionais.
De acordo com o professor Rogério
Augusto Profeta, Pró-Reitor Administrativo da Uniso e Secretário Executivo da
Fundação Dom Aguirre (FDA) – mantenedora da Universidade e do Colégio
Dom Aguirre -, a meta é, posteriormente,
introduzir também ações voltadas ao ensino do Espanhol, de modo que, em dez
anos, o uso dos dois idiomas esteja consolidado na Universidade.
O Programa de Internacionalização,
por sua vez, faz parte do Programa “Uniso cada vez Melhor”, que visa ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços educacionais prestados.

Reitoria e cursos dão
boas-vindas aos alunos

Assecoms

Bolsa Doação

Os estudantes que possuem Bolsa de
Estudo Doação, oferecida pela Fundação
Dom Aguirre (FDA), mantenedora da
Uniso, devem comparecer ao Serviço de
Atendimento ao Aluno (SAA) do câmpus
em que estudam, até 27 de fevereiro, para
assinar o recibo de concessão da bolsa, referente a este primeiro semestre. A falta
da assinatura desse documento implicará
na perda da bolsa.

Prouni

Os inscritos no processo seletivo do
primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem ficar
atentos às datas de divulgação dos préselecionados às bolsas de estudo. Nos
dias 2 e 19 de fevereiro, serão divulgadas,
respectivamente, a primeira chamada e a
segunda chamada. Se for pré-selecionado,
o estudante deverá comparecer à Universidade para a comprovação das informações prestadas na inscrição, conforme as
datas estipuladas pelo Prouni. Informações: http://siteprouni.mec.gov.br

Prazos acadêmicos

No dia 13 de fevereiro, termina o prazo de matrícula e rematrícula, o prazo
de inclusão e exclusão de componentes
objetivo incentivar os cursos a promove- curriculares e o prazo para a solicitação
rem ações sociais, que incluem campa- de aproveitamento de estudos, adaptação
nhas beneficentes, em conjunto com as
de componentes curriculares e extraordiatividades gerais organizadas pela Uninário aproveitamento de estudos. Para a
versidade.
rematrícula, se não houver ajustes na maAcompanhe as atividades de volta às
aulas pelo site www.uniso.br
triz, basta entrar no acesso acadêmico, ou
solicitar o boleto pelo e-mail saa@uniso.
br. No caso de ajustes e para os demais
serviços, o atendimento pode ser agendado pelo endereço www.uniso.br/servicos
-online

Mais um período letivo teve início
com a recepção de calouros e veteranos
na Universidade. No dia 30 de janeiro,
os novos alunos foram recebidos pela
Reitoria e pelos professores de seus respectivos cursos, na Cidade Universitária
e câmpus Trujillo. A partir no dia 2, os
veteranos também retornaram às atividades.
O trote é proibido pela
lei 10.450/13, em todas
as Instituições de Ensino
Superior do município. A
Uniso, desde 2005, pratica
a recepção solidária, que
proíbe todo tipo coação,
agressão física ou moral
e qualquer outra forma de
constrangimento que possa
acarretar risco à saúde ou
à integridade física dos novos alunos. A recepção soCalouros são recepcionados na Cidade Universitária
lidária também tem como
expediente
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Avaliações concluídas

Como parte da autoavaliação da Uniso, foram concluídos mais dois ciclos: A
avaliação dos 28 cursos participantes do
Enade 2014, que envolveu alunos e professores, e a avaliação das práticas dos
docentes da Graduação, pelos estudantes.
Os resultados foram encaminhados pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA),
respectivamente, em novembro e dezembro de 2014, à Reitoria e cursos.

pág. 3

Design ganha laboratório
para projetos de inovação

P

telhas cedidas pela empresa Onduline utilizam fibras vegetais em sua fabricação e
são livres de amianto.
A construção do LID responde também a uma proposta de tornar o ambiente de formação do futuro designer mais
interativo, com layout diferente da sala
de aula tradicional. O laboratório atuará
com a pesquisa de novos materiais e tendências. O objetivo é incentivar o aluno
à experimentação e à criação de produtos,
de modo que possa incorporar o empreendedorismo à sua formação, bases do
Business Design. “O LID servirá de ponto de encontro para discutir novas formas,
negócios e empreendimentos na área do
design gráfico, de interiores e de moda.
Firmamos parceria com o Sebrae em um
projeto inovador no meio acadêmico, o
Sebrae Lab, para fomentar negócios entre alunos de Design e outros cursos da
Universidade. Design é uma ferramenta
de transformação e queremos que nossos
alunos sejam mentores de vários projetos
inovadores e economicamente ativos que
beneficiem Sorocaba e Região”, afirma
Silvani.
Para este ano, já estão programados
cursos de extensão, que serão abertos a
toda a comunidade, em Design de Superfície, Vitrinismo, Desenho de Mobiliário,
Design Thinking e Branding, além de
encontros mensais, voltados aos alunos,
com profissionais da área de Interiores,
Mobiliário e Espaços Corporativos.

Assecoms

eças metálicas que serviram de suporte para pontos
de ônibus, e que estavam a
caminho da reciclagem, ganharam nova função ao serem utilizadas
na montagem do Laboratório de Inovação
em Design (LID). O espaço, que possui
72m2 de área coberta e 40 m2 de área externa, será inaugurado no dia 19 de fevereiro, às 20h, na Cidade Universitária.
O material foi cedido pela empresa
Coesa, fabricante de estruturas metálicas,
que forneceu também a mão de obra. A
experiência demonstrou que a opção pelo
reuso de materiais é uma alternativa sustentável, econômica e criativa, conforme
o professor Marcelo Silvani, Coordenador de Design. Essa tendência, denominada upcycling, vem ganhando força e tem
inspirado arquitetos e designers a utilizar
a reciclagem em suas criações.
A estrutura principal do laboratório é
metálica e foi construída com materiais
novos. Já as tesouras que sustentam o telhado e os fechamentos dos portões foram
executados com sobras. A concepção do
espaço buscou o aproveitamento máximo
da iluminação natural, por meio da instalação de grandes painéis de vidro, que
criaram também um visual diferenciado.
Lâmpadas de led, paredes de drywall,
piso de madeira de reflorestamento e deck
feito com sobras de madeira e resíduos de
plástico agregam sustentabilidade à obra
e proporcionam conforto ambiental. As

Obras no laboratório estão na reta final, para a inauguração do dia 19

Mestrados e
Doutorado inscrevem
alunos especiais

Até 6 de fevereiro, estarão abertas as
inscrições para alunos especiais no Mestrado e Doutorado em Educação, Mestrado em Comunicação e Cultura; Mestrado
em Ciências Farmacêuticas, e Mestrado
em Processos Tecnológicos e Ambientais,
pelo site www.uniso.br
O aluno em regime especial pode
cursar uma disciplina eletiva por semestre – até três, nos Mestrados, e duas, no
Doutorado – antes de se vincular ao curso. Posteriormente, quando ingressa na
condição de aluno regular, pode solicitar
o aproveitamento de estudos e obter o relativo desconto nas mensalidades.
A seleção dos alunos será realizada
mediante entrevista, de 9 a 13/2. Outras
informações: (15) 2101-7102/7104.

Especialização

Até 9 de fevereiro, serão realizadas as
matrículas nos cursos de Especialização
que terão início neste semestre. Mais informações na página http://posgraduacao.
uniso.br, pelo e-mail posuniso@uniso.br
ou telefones (15) 2101.7171 e 2101.7172.

REU prepara edição sobre
cultura da convergência

A Revista de Estudos Universitários
(REU), publicada pela Uniso, está recebendo material para a primeira edição de
2015, que abordará o tema “Comunicação
e Educação: processos comunicacionais
no contexto da ‘cultura da convergência’”.
Os pesquisadores, em especial aqueles
que se dedicam ao estudo das interseções
entre Educação, Comunicação e Informática, estão convidados a enviar suas contribuições, na forma de artigos, resenhas
e resumos de dissertações e teses, até 30
de março. O cadastramento deve ser feito
no endereço www.uniso.br/publicacoes,
menu “periódicos”.
A proposta desta edição é abordar os
processos educacionais no contexto da
cultura da convergência, na perspectiva
da obra de Henry Jenkins. Os conceitos de
convergência dos meios de comunicação,
de cultura participativa e de inteligência
coletiva, tratados pelo autor, devem orientar as reflexões.
A REU é um periódico semestral, de
caráter interdisciplinar, publicada há 46
anos e veiculada no formato online. Possui classificação B3 Interdisciplinar, no
sistema Qualis.

uniso.br

Fevereiro 2014

Fevereiro 2014 pág. 4

Dois professores recebem
prêmio de Artes Visuais

tro, em frente à Estação Ferroviária), com
visitação gratuita, até 6 de fevereiro, de
terça a sexta-feira, das 10h às 17h.

Reprodução

O

professor José Neto e a
professora Mirella Mostoni estão entre os cinco
vencedores do Prêmio
Flávio Gagliardi de Artes Visuais de 2014,
promovido pela Secretaria da Cultura de
Sorocaba (Secult), com o objetivo de valorizar a produção artística da cidade.
O prêmio teve 25 trabalhos inscritos
nas categorias vídeo-arte, instalação, arte
urbana, performance, objeto, escultura,
fotografia, pintura e gravura. Quinze foram classificados e, desses, cinco premiados, entre os quais “Re-fitar” (fotografia),
de José Neto, e “Francesca da Rimini II”
(desenho), de Mirella Mostoni.
A premiação aconteceu em 19 de dezembro de 2014 e os vencedores receberam R$ 5 mil cada um. As obras classificadas e premiadas estão expostas na sede
provisória do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba (Macs), no Chalé Francês (Avenida Afonso Vergueiro, s/n, Cen-

Curtas
Nós da Arquitetura

Produzido em Lisboa pela Chiado
Editora, e aguardando lançamento no
Brasil, o livro Nós da Arquitetura reúne
ensaios sobre a teoria da Arquitetura do
Renascimento e Barroco; Sociologia e Arquitetura; Teoria da Cibernética e suas relações com o Projeto Arquitetônico, e as
possibilidades digitais que a informática
dá à Arquitetura contemporânea. Os autores são os professores Fellipe de Andrade Abreu e Lima, da Uniso, e Pedro Luís
Alves Veloso, da Universidade Carnegie
Mellon, dos USA.

Terceira Idade

Uma das imagens de Re-fitar, de José Neto

No dia 2 de fevereiro, começam também as aulas para os alunos da Terceira
Idade da Uniso, no câmpus Trujillo. Neste semestre, serão ministrados cursos nas
áreas de Cultura, Dança e Atividades Físicas, Fotografia, Idiomas, Informática,
Filosofia e Programação Neurolinguística.
Informações: (15) 2101.4061.

Vagas nos Corais

Uniso Notícias 596

Sandro Costa

O Coral Comunitário Uniso vai abrir
vagas para novos integrantes a partir de
2 de fevereiro, quando retoma os ensaios,
sempre às segundas-feiras. Os interessados em fazer um teste poderão comparecer ao câmpus Seminário (Avenida Dr.
Eugênio Salerno, 100, Santa Terezinha),
das 18h às 20h. A participação é gratuita e
não é necessário ter preparação vocal.
O Madrigal Uniso também está voltando à atividade e iniciando os ensaios
no dia 7, aos sábados, das 9h30 às 13h,
no mesmo local. O grupo, que é formado por integrantes que já têm experiência
em coral, está buscando um Baixo e uma
Contralto.
O Coral Comunitário e o Madrigal são
regidos pelo maestro e professor Cadmo
Fausto. Mais informações: cadmofausto@bol.com.br

Madrigal realiza ensaios aos sábados

