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plataforma. “Com isso, teremos maior
visibilidade das nossas pesquisas, podendo gerar parceria de codesenvolvimento e
de transferência de tecnologia”, salienta o
professor, que coordena o diagnóstico.
A produção científica regional tem
grande potencial para contribuir com a
plataforma, na avalição do docente. O Parque Tecnológico de Sorocaba, por exemplo, concentra parte desse potencial. Lá, a
Uniso mantém o Laboratório de Biomateriais e Nanotecnologia (LaBNUS).
O workshop será no Auditório C, Cidade Universitária, das 9h30 às 18h, com vagas limitadas. A apresentação do sistema
será feita por Vera Crosta, representante
da Anpei. Na sequência, os participantes
poderão conhecer a Agência de Inovação
da UFSCar, a Agência de Inovação – Inova Sorocaba, a Agência de Inovação da
Universidade Federal do ABC (UFABC)
e a Empresa BRAERG (Grupo Brasileiro
de Pesquisas Especializadas). Para encerrar, haverá uma discussão sobre “Open
Innovation”.
A participação é aberta a estudantes,
professores, empresários, consultores,
pesquisadores e demais interessados. Inscrições em www.uniso.br - menu Eventos.
Informações: www.plataformaitec.com.br

Arquivo

O Mestrado Profissional em Processos Tecnológicos e Ambientais promoverá, no dia 11 de agosto, um workshop
para a apresentação da plataforma digital iTEC 2015 - Desafios e Soluções
Tecnológicas.
Trata-se de uma ferramenta, lançada
pelo Ministério da Ciência Tecnologia
e Inovação – MCTI, com execução da
Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras
(Anpei), que visa à transferência de tecnologia entre as instituições de pesquisa e
os setores empresariais, com o intuito de
fomentar negócios. As empresas podem
postar na plataforma suas demandas, que
são divulgadas para que instituições possam oferecer soluções.
O professor Luciano Avallone Bueno,
do Mestrado em Processos Tecnológicos
e Ambientais, ressalta que as pesquisas
desenvolvidas nesse Programa, bem como
em Ciências Farmacêuticas, poderão contribuir ativamente com a plataforma. “As
pesquisas que vêm sendo feitas por nossos
alunos e professores poderão ser fontes de
inovação e solução de desafios para as demandas das empresas”, afirma.
Está sendo realizado um diagnóstico
de projetos e pesquisas nos dois Programas da Uniso para o cadastramento na

Laboratório da Uniso no Parque Tecnológico, produção que pode contribuir com a iTEC

Inscrições abertas
para o financiamento
estudantil Creduniso
Foi lançado mais um edital do Crédito Educacional – Creduniso, que está com
inscrições abertas. O programa de financiamento foi implantado em julho pela Uniso
para atender os cursos de Graduação e pode
ser solicitado por alunos ingressantes e veteranos.
Para se inscrever, o estudante precisa
estar regularmente matriculado em todos os
créditos oferecidos por seu curso, no período que estiver cursando; apresentar fiador
ou figurar como garantidor de sua própria
dívida, segundo os critérios do edital, e não
ser beneficiário de nenhum outro tipo de financiamento, desconto ou bolsa de estudo.
Os contemplados poderão financiar 50%
do valor da semestralidade. O Creduniso é uma
opção oferecida aos alunos diante das mudanças ocorridas no Programa de Financiamento
Estudantil (FIES), do Governo Federal.
Os interessados devem realizar a inscrição no site www.uniso.br e entregar a documentação no Serviço de Atendimento ao
Aluno - SAA da Cidade Universitária, no período de 3 de agosto a 21 de agosto de 2015,
das 9h às 21h.

Aberto processo de
seleção de bolsistas
para Pós-Doutorado
Está em andamento o processo seletivo
para as duas bolsas de Pós-Doutorado cedidas pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), sendo uma para o
Programa de Ciências Farmacêuticas e outra
para o Programa de Comunicação e Cultura.
O bolsista desenvolverá pesquisa, supervisionado por docente da área escolhida,
entre outras atividades. O período para o
recebimento das inscrições encerra-se no
dia 10 de agosto, pelo site www.uniso.br.
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Plataforma iTEC cria rede
para soluções em tecnologia
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Uniso promove evento
científico sobre cogumelos

D

e 18 a 22 de agosto, seráo
realizados o VIII SICOG
- VIII Simpósio Internacional sobre cogumelos
no Brasil e o VII Simpósio Nacional sobre cogumelos comestíveis, na Cidade
Universitária.
O evento é promovido pela Uniso, por
meio do Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas, com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, entre outras
empresas.
A programação terá palestras, mesas
-redondas, minicursos e apresentação de
trabalhos, que abrangerão quatro áreas temáticas: Produção e Biotecnologia; Agronegócios; Saúde; Meio ambiente, pesquisa e desenvolvimento.
Entre os convidados, estão profissionais e pesquisadores do Brasil, Chile, Es-

tados Unidos, Coréia do Sul, Japão, Espanha, Bélgica e Holanda. A conferência de
abertura será no dia 19, com o Secretário
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Arnaldo Calil Pereira
Jardim.
Esta é a segunda vez que a Uniso sedia o evento, que visa promover o intercâmbio científico, tecnológico e cultural
sobre a produção de cogumelos comestíveis e medicinais, além de ampliar o seu
consumo. Os cogumelos possuem alto
valor nutritivo e vêm sendo utilizados
como adjuvantes no tratamento de diversas enfermidades. Inclusive, têm sido
tema de várias pesquisas desenvolvidas
na Uniso.
O evento é destinado a professores,
pesquisadores, estudantes, produtores,
empresários e demais interessados. As
inscrições estão abertas no site da Uniso:
www.uniso.br.

Destinada a estudantes, professores e
pesquisadores, a conferência será das 14h
às 17h, no Anfiteatro da Biblioteca, na Cidade Universitária. As inscrições são gratuitas
e devem ser feitas pelo site: www.uniso.br.

Divulgação

No dia 13 de agosto, será realizada a
Conferência Internacional de Toxinologia,
que tratará das toxinas produzidas por
animais peçonhentos, como serpentes.
O convidado para falar sobre o assunto é o professor Edward G. Rowan, do
Instituto de Farmácia e Ciências Biomédicas, da Universidade de Strathclyde, do
Reino Unido. Referência internacional no
campo da toxinologia, ele também é diretor do Centro de Descoberta de Drogas
Tóxicas e editor-chefe do Jornal de Pesquisa sobre Veneno.
A organização do evento é do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Uniso e do Departamento
de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e coordenação da professora Yoko Oshima Franco,
do Mestrado em Ciências Farmacêuticas,
que conduz várias pesquisas nessa área.
expediente
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Toxinologia é tema de
conferência internacional

Anote
Iniciação Científica

No período de 3 a 13 de agosto, estará
aberta a terceira etapa de inscrições para
os projetos aprovados no processo seletivo 2015-2016 do Programa de Iniciação
Científica.
Os interessados devem apresentar a
ficha de inscrição e atestado de matrícula recente, na Secretaria do Programa, no
segundo andar do Prédio Administrativo
da Cidade Universitária, das 8h às 13h30
e das 15h às 16h.
A Iniciação Científica possibilita ao
aluno de Graduação o desenvolvimento
de atividades de pesquisa e sua inserção
no ambiente científico. Mais informações,
acesse: www.uniso.br/pesquisa/iniciacao_
cientifica.

Rematrícula

O prazo para a rematrícula termina no
dia 14 de agosto, assim como o período de
solicitação de aproveitamento de estudos,
adaptação de componentes curriculares,
extraordinário aproveitamento nos estudos e também para inclusão e exclusão de
componentes curriculares.
Os serviços podem ser solicitados
no Serviço de Atendimento ao Aluno
(SAA), com agendamento pelo endereço: http://www.uniso.br/servicos-online.
O atendimento não agendado dependerá
de encaixe.

Colação de Grau

A programação de colação de grau do
segundo semestre terá início com quatro cerimônias, que serão realizadas nos
dias 18, 20, 25 e 27, no salão de festas do
Monteiro Lobato, à Rua Antônio Aparecido Ferraz 1.111, Jardim Itanguá, às 19h30.
Os formandos devem ficar atentos à
data da reunião para a entrega das becas
de seu curso. A presença é obrigatória.
Informações na Assessoria de Comunicação/Eventos: 2101.7009 e Secretaria Acadêmica: 2101.7030.

Avaliação dos Cursos

Prof. Edward Rowan, o conferencista

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 Aline Maria Acquaviva Carrano (Estagiária)

A Comissão Própria de Avaliação
(CPA) concluiu mais quatro ciclos. A avaliação do perfil dos calouros 2014, a avaliação das práticas docentes pelos alunos
referente ao segundo semestre de 2014,
a avaliação da satisfação dos formandos 2014 e a avaliação da satisfação dos
egressos 2012-2015.
Esse processo faz parte do ciclo de
autoavaliação da Universidade e está em
consonância com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior. Os resultados foram encaminhados à Reitoria
e aos cursos.
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Pós-Graduação oferece
mais de 40 cursos

A

Uniso está com as matrículas
abertas para mais de 40 cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu, nível Especialização,
nas áreas de Marketing, Operações e
Logística, Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos, Meio Ambiente, Planejamento, Comércio Internacional, Tecnologia da Informação, Negócios, Educação
e Engenharia.
Neste semestre, a Pós-Graduação
apresenta um novo formato, com cursos
que têm duração de um ano. Ex-alunos da

Uniso e grupos de uma mesma empresa
têm condições especiais de preços.
As matrículas devem ser feitas até 7 de
agosto, na Secretaria de Pós-Graduação Lato
Sensu, no terceiro andar do Bloco C, na Cidade Universitária, de segunda a sexta, das
8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h.
Para conhecer os cursos oferecidos,
acesse:
posgraduacao.uniso.br/cursos.
Mais informações pelos telefones (15)
2101.7171 e 2101.7172, e pelo e-mail:
posuniso@uniso.br.

Divulgação

Semanão de Arquitetura
tem programação em agosto

Univer-Cidade
apresenta propostas
à comunidade
No dia 5 de agosto, às 10h, no câmpus
Seminário, será realizada uma reunião
de apresentação do Programa de Extensão “Univer-Cidade: uma aproximação
necessária”, que se propõe a socializar
conhecimentos produzidos na Universidade e conhecer as demandas e saberes
da sociedade sorocabana.
Nessa reunião, serão definidas com
a comunidade as formas de participação
nos eventos culturais a serem realizados
pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE).
O Univer-Cidade visa intensificar
o intercâmbio entre a Universidade e a
comunidade. É desenvolvido pelo PPGE
como parte de seu aniversário de 20 anos,
que será comemorado em 2016.

Calouros são
recepcionados com
atividades nos campi

no dia 11 de agosto, para palestra e lançamento de livro sobre seu legado.
O Semanão contará ainda com a apresentação dos melhores projetos interdisciplinares desenvolvidos para Sorocaba e
região, ao longo do semestre passado. A
requalificação urbana para o bairro Itavuvu, um novo terminal intermodal regional
e um parque nas marginais do rio Sorocaba estão entre as propostas.
A construção de uma churrasqueira,
como atividade prática, seguida de uma
confraternização entre os alunos, com arrecadação de alimentos para doação, encerrará a programação.
O Semanão é organizado pelos alunos,
com o apoio da Coordenação do curso.
Acompanhe a programação pelo site
www.uniso.br, em Eventos, e também
pelo facebook/Semanão Uniso de Arquitetura e Urbanismo 2015.

Recepção na Cidade Universitária

uniso.br

A segunda parte do Semanão Uniso de
Arquitetura e Urbanismo 2015 acontecerá
de 3 a 14 de agosto, na Cidade Universitária, com palestras, oficinas e atividades
culturais, abertas ao público.
Grandes profissionais da área foram
convidados para ministrar temas sobre
arquitetura residencial, arquitetura comercial e patrimônio cultural, design e
conforto. Por meio de uma parceria com
o SESC-Sorocaba, também serão realizados debates sobre Arquitetura Institucional e Mobilidade Urbana, e uma visita
técnica ao SESC de Jundiaí.
Outro destaque será a comemoração
do centenário de Vilanova Artigas, um
dos maiores arquitetos brasileiros, que
também está sendo homenageado com
uma programação do Itaú Cultural, em
São Paulo. O arquiteto Marco Artigas,
neto do homenageado, estará na Uniso

Assecoms

Projeto de terminal intermodal, um dos trabalhos que serão apresentados no evento

O dia 31 de julho foi marcado pelas
atividades de recepção dos calouros na
Cidade Universitária e Câmpus Trujillo.
A Reitoria fez a recepção inicial, seguida da apresentação das Coordenações de
cursos por área.
Na Uniso, o trote é proibido, em consonância com as leis estadual 10.454/99
e municipal 10.450/13. Desde 2005, a
Universidade 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 solidária também
tem como objetivo incentivar os cursos a
promoverem ações sociais, que incluem
campanhas beneficentes, em conjunto
com as atividades gerais organizadas
pela Instituição.
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Uniso sedia debate
sobre sexualidade e gênero

N

os dias 27 e 28 de agosto,
será realizado na Uniso o
I SISGS – Simpósio Interdisciplinar sobre Sexualidade e Gênero de Sorocaba: Direitos Humanos e Sexualidade.
O evento tem como foco o caráter
político e ético do estudo da sexualidade
e gênero por meio da problematização e
desnaturalização de quaisquer formas de
violências e preconceitos.
A programação abrangerá as temáticas “Sexualidade, Gênero e Direitos
Humanos”, “Educação e Sexualidade”,
“Homossexualidade, Preconceito e Intolerância”, “Mídia, corpo e gênero” e “Violência contra as mulheres nos meios de
comunicação”.
A conferência de abertura será ministrada pela professora Patricia Porchat,
do Programa de Pós-Graduação em Edu-

cação Sexual da Unesp/Araraquara, do
curso de Psicologia da Unesp/Bauru e
pesquisadora da USP. O evento também
terá grupos de trabalhos e duas mesas-redondas.
A realização é dos cursos de Jornalismo e Psicologia da Uniso, em parceira
com o Programa de Pós-Graduação em
Educação Sexual da UNESP/Araraquara,
e apoio do Programa de Pós-Graduação
em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da
Uniso, da Secretaria Municipal de Cultura
e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
O evento é destinado a pesquisadores,
professores, estudantes e demais interessados. As inscrições devem ser feitas pelo
site www.uniso.br. Para o envio de trabalhos, as inscrições se encerram no dia 10
de agosto.

Curtas
MAAC

A 1ª Mostra de Atividades Acadêmicas – MAAC está recebendo inscrições
pelo site: www.uniso.br. O evento será
realizado de 3 a 5 de novembro, em todos os câmpus, com uma série de eventos
paralelos, entre conferências, minicursos,
mesas-redondas e atrações culturais. O
XVIII Encontro de Pesquisadores e Iniciação Científica – EPIC, o XIII Encontro de Extensão – ENEX e o Seminário
de Pesquisa em Educação (SEPED) estão
entre as atividades.

Semana do Esquenta

Os cursos de Jornalismo, Relações
Públicas e Publicidade e Propaganda promoverão mais uma edição da Semana do
Esquenta da Comunicação, de 19 a 21 de
agosto, na Cidade Universitária, como
atividade de recepção aos calouros. Um
dos destaques será o lançamento do livro
Autobiografia Poética (Editora Ottoni), do
professor Aldo Vannucchi, fundador e primeiro Reitor da Uniso.

Revista Tríade

A Tríade: Revista de Comunicação,
Cultura e Mídia, do Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura,
está recebendo trabalhos acadêmicos, até
30 de agosto, para o dossiê “Narrativas
Midiáticas: Da oralidade aos ambientes
digitais”. Outras informações e edições
anteriores das revistas podem ser consultadas no endereço: http://periodicos.
uniso.br.

Student Universe

A Uniso agora faz parte do Student
Universe, uma empresa de tecnologia norte-americana que oferece aos estudantes e
professores entre 18 a 25 anos descontos
em passagens aéreas, hotéis, excursões e
outros serviços. Informações: studentuniverse.com
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Campeonato Jurídico

O Centro Acadêmico de Direito está
promovendo o I Campeonato Jurídico da
Uniso, que terá início no dia 23 de agosto.
Os estudantes interessados devem inscrever suas equipes, nas modalidades Futsal,
Basquete, Handebol, Vôlei, Tênis de Mesa,
Xadrez e Truco. A participação também
está aberta aos professores do curso.
Informações: cad.uniso@outlook.com
ou pelos telefones Miguel (15) 996709531, Nicole (15) 98109-5537 ou Junior
(15) 99175-3737.

