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Projeto foi desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Produção após visita à multinacional

m grupo de alunos de Engenharia de Produção desenvolveu um dispositivo
eletrônico de armazenagem
e controle de dados relacionados à fabricação de produtos, que atende às necessidades das empresas, especialmente as de
pequeno e médio porte.
Trata-se de um aparelho composto
basicamente por tela led, teclado e placas
de computador, em que o operador insere
informações, como temperatura utilizada,
dimensionamento do produto, quantidade
produzida e descartada. Esse levantamento
passa a compor um banco de dados, dando,
assim, suporte para o sistema de gestão da
empresa e possibilitando, por exemplo, a
montagem de estatísticas de produtividade.
Projetos como esse já existem no
mercado, porém o investimento pode
ser alto e o funcionamento é complexo,
conforme explica o professor José Itamar Monteiro, que orientou os alunos.
Com isso, em grande parte das empresas,
as informações do setor produtivo são
escritas à mão e arquivadas em papéis.
“O diferencial dessa proposta é o custo
baixo, a facilidade de implementação e
manuseio, e um sistema que se adequa

às necessidades da empresa”, explica.
A ideia nasceu durante as aulas do
componente “Sistemas e Processos de
Produção”, ministrada por José Itamar,
em que os alunos tiveram como desafio
visitar uma indústria, conhecer o processo produtivo, investigar problemas e
desenvolver uma melhoria de produção.
Esse tipo de contato com as empresas é
uma prática recorrente no curso.
Foi em uma visita a uma multinacional,
seguida de entrevistas, que os alunos identificaram, junto ao engenheiro responsável, a necessidade de um sistema, de fácil
acesso, para controle dos dados da própria
empresa e também de seus clientes.
Conforme explica o aluno Jackson
Matos, o projeto ainda precisa ser aprimorado e os estudos continuam. A meta
é levá-lo ao mercado. “Trata-se de uma
grande oportunidade, em que você deixa
a sala de aula, vai para o ambiente industrial e vivencia a profissão”, comenta,
destacando o apoio dos demais professores e da coordenação do curso no desenvolvimento do trabalho. O grupo também
é formado pelos alunos Giovana Martins,
Gustavo Alves, Henrique Galindo, Josiely Alves e Renato Trevisani.

Engenharia Civil
promove campeonato
de ponte de papel
O curso de Engenharia Civil está promovendo o 1º Campeonato de Ponte de
Papel, que permite a participação de estudantes de qualquer curso da Uniso. As
inscrições prosseguem até 4 de setembro.
A atividade consiste na elaboração de
modelos reduzidos de pontes treliçadas
com o emprego de papel como material
principal, cujo objetivo é estimular o trabalho em equipe, a aplicação de conceitos
de mecânica geral e o uso de ferramentas
computacionais, simulando o trabalho de
engenheiros e arquitetos.
Para participar, os interessados devem
compor equipes de dois a cinco integrantes, que poderão competir com apenas um
modelo reduzido, atendendo às especificações do regulamento.
A inscrição deve ser feita no térreo
do Bloco F, na Cidade Universitária, das
18h30 às 19h e das 20h40 às 21h. É necessário informar os dados de cada participante, como nome completo, R.A., e-mail
para contato e o nome da equipe.
O custo por equipe é R$ 35,00 mais
5 quilos de alimentos não perecíveis que
serão doados para a APAE Sorocaba (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). As vagas são limitadas a 12 equipes,
obedecendo a ordem de pagamento.
As equipes deverão comparecer para
a construção do protótipo no dia 12 de
setembro. O evento de apresentação e
premiação dos projetos será no dia 18 de
setembro, às 19h, na Cidade Universitária,
com entrada aberta ao público.
A organização do evento é de um grupo de alunos, sob a coordenação do professor Fernando César Madia. O regulamento completo está disponível no site:
www.uniso.br. Informações pelo e-mail:
pontedepapeluniso@gmail.com.
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Engenharia inova com
dispositivo para empresas
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Uniso comemora 21
anos em setembro

realizado eventos científicos de caráter
nacional e internacional e investido em
pesquisas na área de inovação tecnológica, com o Laboratório de Biomateriais e
Nanotecnologia (LaBNUS), instalado no
Parque Tecnológico de Sorocaba, o Laboratório de Pesquisa Toxicológica da Uniso
(LAPETOX) e o Laboratório Semi-Industrial Farmacêutico.
A Uniso também atua, por meio da
Extensão, em projetos sociais voltados a
Sorocaba e Região, que beneficiam, em
especial, a população de baixa renda.
Em 2014, foi uma das primeiras Instituições de Ensino Superior do Brasil a ser
reconhecida como uma Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES), qualificada nos termos da Lei 12.881/2013,
que criou uma modalidade própria para as
Comunitárias no Ensino Superior, ao lado
das públicas e privadas.

Assecoms

N

o dia 15 de setembro, a Uniso
faz 21 anos. A data será comemorada com a celebração
de uma missa, no dia 12, às
12h, na Catedral Metropolitana.
A implantação da Uniso, primeira universidade da Região de Sorocaba, foi aprovada pelo MEC, em 15/9/1994, resultado de
um projeto coordenado pelo professor Aldo
Vannucchi, seu primeiro Reitor. Sua criação está vinculada à atuação da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba
(FAFI), que implantou os primeiros cursos
de Ensino Superior na cidade, em 1954.
Hoje, a Uniso atende a cerca de 12 mil
alunos, vindos de toda a Região Metropolitana de Sorocaba e também de outras cidades do País. Oferece 69 cursos de Graduação, 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.
A produção científica da Universidade vem se consolidando, como mostra o
número de publicações realizadas pelos
professores pesquisadores, que mais que
triplicou nos últimos quatro anos. Além
de firmar parcerias para a colaboração
internacional em projetos, a Uniso tem

Uniso atende a cerca de 12 mil alunos

Alunos e professores podem participar
da avaliação dos 21 cursos da Uniso que
farão o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade), no dia 22 de novembro: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação
Social – Jornalismo, Comunicação Social
- Publicidade e Propaganda, Design, Design de Interiores, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Gastronomia, Gestão
Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão
de Recursos Humanos, Gestão Financeira,
Jornalismo, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Psicologia e Relações Internacionais.
Um questionário está disponível para
os estudantes desses cursos no menu Avaliações, no “Acesso Acadêmico”, na página principal do site www.uniso.br, até 30 de
setembro. O questionário também pode ser
acessado via APP ALUNO, para Android
ou IOS. Para os docentes, foi distribuído
expediente
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Cursos que farão Enade
estão em avaliação na Uniso

um questionário na Sala dos Professores.
A avaliação é composta por questões
que tratam das relações em sala de aula,
das condições da infraestrutura física e
de apoio propiciadas pela Instituição, do
acesso a informações, entre outras, específicas para cada público.
Essa avaliação faz parte da Autoavaliação da Universidade, que é realizada
em consonância com o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A participação de todos é importante, uma vez que essa avaliação subsidia
o reconhecimento do curso pelo MEC e
a Autoavaliação exerce um papel fundamental na consolidação da Uniso como
Universidade Comunitária.
Em caso de dúvidas, o aluno pode
procurar a Coordenação do seu curso ou
a Comissão Própria de Avaliação (CPA),
responsável pela realização da avaliação:
2101-7049 ou cpa@uniso.br.

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)

Anote
Uniso Top

No dia 4 de setembro, será realizada
a cerimônia de entrega do certificado de
mérito acadêmico aos contemplados na
quinta edição do programa “Quem é Uniso é Top”. O evento acontecerá às 8h, para
as turmas da manhã, e às 19h, para as turmas da noite, ambas no Auditório Central
da Cidade Universitária.
O projeto reconhece e valoriza a dedicação dos alunos que têm os melhores
desempenhos a cada semestre. A relação
dos estudantes selecionados está disponível no site da Uniso (www.uniso.br) e
dúvidas devem ser encaminhadas para o
e-mail: alunotop@uniso.br.

Pós-Graduação lato sensu

A Pós-Graduação lato sensu receberá
o consultor, psicanalista e coaching Paulo
Paiva para uma palestra sobre “Você é a
sua Marca! Construindo uma Carreira de
Sucesso”, que acontecerá no dia 29 de setembro, das 20h às 22h, no Auditório F da
Cidade Universitária.
Com apoio do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, o evento é aberto ao público, com investimento de R$
100,00 e R$ 80,00 para alunos da Uniso.
As inscrições devem ser feitas no site da
Uniso (www.uniso.br), em Eventos.

Mostra de Atividades
Acadêmicas (MAAC)

Até 2 de setembro, a 1ª Mostra de
Atividades Acadêmicas – MAAC está
inscrevendo trabalhos para o XVIII Encontro de Pesquisadores e Iniciação Científica (EPIC), XIII Encontro de Extensão
(ENEX), IV Seminário de Pesquisa em
Educação (SEPED) e para o evento do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
Esses encontros passam a fazer parte
da programação da MAAC, que promoverá 18 eventos dirigidos a diversas áreas,
de 3 a 5 de novembro, nos câmpus Trujillo, Seminário e Cidade Universitária.
Informações e inscrições: www.uniso.br/
hs/maac/2015.

Grupos de Estudo

O curso de Letras/Português Inglês
deu início aos encontros do segundo semestre dos grupos de estudo. O grupo de
Português se reúne às terças e quintas, das
18h às 18h50. Já os grupos de estudo de
inglês acontecem às segundas e quartas,
das 18h às 18h50, e aos sábados, das 10h
às 11h, e das 11h às 12h. Os encontros,
voltados aos estudantes de Letras, são
realizados no Laboratório de Línguas, no
câmpus Trujillo.
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Osvaldo Cristo/Acervo Floresta Nacional de Ipanema

Design realiza pesquisa
na Fazenda Ipanema

U

Fazenda Ipanema: apectos naturais e arquitetônicos serão documentados pelos estudantes

m grupo de estudantes estará na Fazenda Ipanema, em
Iperó, no dia 12 de setembro, para realizar um estudo
dos aspectos naturais e arquitetônicos que
subsidiará o desenvolvimento de três projetos na área de Design.
O roteiro prevê dois circuitos. No primeiro, os alunos percorrerão a mata para
pesquisar as formas, texturas e cores presentes em folhas, cascas, frutos, flores e
tudo mais que encontrarem pelo caminho,
que serão registrados com fotografias, desenhos e pinturas.
Já o segundo circuito irá explorar os aspectos arquitetônicos do local, que possui
construções históricas, como a Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, instalada
em 1810, pioneira no desenvolvimento da
siderurgia no Brasil. A região da Fazenda
também é conhecida por ter sediado as primeiras experiências de fabricação de ferro
na América, com a instalação de duas forjas, no século XVI, pela expedição exploratória de Afonso Sardinha.

O mapeamento dos aspectos visuais
da Fazenda é uma forma de se aplicar a
prática da observação, um dos princípios
da pesquisa etnográfica, no processo criativo do Design.
“A expectativa é de que essa experiência possa mostrar aos alunos que o
olhar de um designer deve ser um filtro
de boas referências. Encontrar soluções
criativas depende de repertório e da forma como se vê as coisas. Quando aguçamos o olhar, ampliamos nossa capacidade de expressão, que é fundamental para
produzirmos comunicação no Design”,
afirma o professor Marcelo Silvani, que
orientará o grupo nessa atividade, como
parte do componente Percepção e Criatividade.
O inventário de imagens que será
produzido pelos alunos subsidiará a criação de um estojo de desenho, revestido de
tecido ou papel estampado, uma divisória
de ambiente e uma luminária.
A visita à Fazenda Ipanema será realizada das 8h às 14h.

Literatura infantil é
tema do Concurso Literário
O 34º Concurso Literário da Uniso –
Edição 2015, promovido pelo curso de
Letras, abordará neste ano a modalidade Literatura para Crianças – texto com
tema livre.
Os textos poderão ser em prosa ou verso, escritos em até 1.000 palavras, ilustrados ou não. Serão aceitas até duas obras
por autor e trabalhos que já tenham sido
publicados em blogs ou sites pessoais
(com exceção de trabalhos publicados em
livros com ISBN).
O período de inscrições vai de 1 a 24 de
setembro, pelo site www.uniso.br.
De acordo com o Regulamento do Con-

curso, as obras serão analisadas por duas
Comissões Julgadoras. A primeira analisará todos os textos enviados e selecionará
cinco finalistas, que serão conhecidos no
dia 9 de outubro de 2015. Na final, marcada para o dia 23 de outubro, esses trabalhos
serão classificados pela segunda comissão.
A avaliação seguirá os critérios de qualidade do texto, criatividade, adequação da
linguagem, propriedade do gênero literário
adotado e grau de literariedade.
As obras selecionadas para a final serão
lançadas em um e-book, com organização
da Editora Jogo de Palavras, para distribuição gratuita.

Feira Virtual oferece
oportunidades
de estágio
A Uniso está participando da 7ª edição
da Feira Virtual de Programas Estágios e
Trainees, promovida pela Universia Brasil
(www.universia.com.br) e a Trabalhando.
com (www.trabalhando.com).
O evento, que prossegue até 14 de setembro, conta com oportunidades de estágio, programas de trainees e vagas efetivas,
que ficam no ar 24 horas por dia. Entre as
empresas expositoras estão Brasil Kirin,
Coca-Cola, Santander e Mondelez.
Há também um pavilhão voltado à
apresentação das Instituições de Ensino
Superior, da qual a Uniso faz parte.
Para os interessados em conhecer a exposição, basta acessar o endereço: feiravirtual.universia.com.br, cadastrar o currículo,
percorrer os estandes e se candidatar às
vagas de interesse.
A empresa Trabalhando.com, uma das
promotoras do evento, é parceira da Uniso.
Nela, alunos e ex-alunos podem cadastrar
o currículo e se candidatar às oportunidades oferecidas em nossa Região.
Já a Universia, também parceira da
Uniso, é uma rede de colaboração que reúne informações sobre 1.345 instituições de
Ensino Superior em 23 países.

Geografia realiza
plantio de árvores
em abrigo de animais
No dia 5 de setembro, o curso de Geografia fará o plantio de cerca de 70 mudas
de árvores em um abrigo de animais abandonados, em Sorocaba.
Conforme explica o Coordenador do
curso, professor Rodrigo Barchi, há uma
grande área descampada e as árvores ajudarão a sombrear e melhorar a qualidade
do espaço, que conta com cerca de 250
cães e 100 gatos esperando pela adoção.
As mudas são de árvores frutíferas,
com mais de 1,5m de altura, e foram doadas pela Secretaria do Meio Ambiente de
Sorocaba, do Parque Natural Chico Mendes. A ação também conta com o apoio do
Sindicato dos Metalúrgicos da cidade.
O plantio é uma ação do componente
“Meio Ambiente: gestão, política e educação”, ministrada pelo professor Rodrigo.
Além do estímulo à solidariedade, o objetivo é fazer com que os alunos insiram,
em suas atividades pedagógicas, questões
ligadas ao abandono e maus tratos de
animais domésticos e ampliem o debate
sobre arborização urbana e a manutenção
e expansão das áreas verdes nas cidades.
Mantido pela Tia Dirma, o abrigo conta com a colaboração da Associação Abrigo Temporário de Animais Necessitados
(AATAN) e da Associação dos Amigos
dos Animais de Votorantim (AAAV). A
ação ambiental terá início às 8h30.
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inte imagens produzidas por
fotógrafos, artistas e estudantes
compõem a exposição fotográfica “Refitando”, que pode ser
visitada no Museu Histórico. A exposição
resulta de um workshop de fotografia homônimo, ministrado em maio pelo fotógrafo e professor da Uniso, José Neto, sobre
sua obra “Refitar”, ganhadora do Prêmio
de Artes Visuais Flávio Gagliardi.
Nesse trabalho, são retratadas coisas
que perderam a função, desde elementos
naturais mortos a artefatos que encerraram
seu ciclo de vida útil. José Neto propõe
uma reflexão sobre novas possibilidades
de utilização desses objetos e mostra que,
a exemplo do uso estético, poderiam contribuir com outras funções, dentro de uma
perspectiva de consumo sustentável.
A partir desse conceito, os participantes do workshop realizaram uma atividade
prática de coleta de diversos materiais e
fotografaram composições, com o auxílio
de José Neto.
A exposição é promovida pela Secreta-

Jose Neto/Divulgação

Museu Histórico sedia
exposição de fotos “Refitando”

Imagem de José Neto para a exposição

ria Municipal de Cultura, dentro das comemorações do aniversário da cidade, e pode
ser visitada de terça a domingo, das 9h às
16h30, até o dia 22 de novembro. O Museu Histórico está instalado no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”,
Rua Teodoro Kaizel, s/nº, Vila Hortência.

Curtas
Eduardo Coutinho

O Grupo de Pesquisa em Narrativas
Midiáticas (NAMI), do Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura,
está recebendo trabalhos para publicação
no livro “Eduardo Coutinho em Narrativas”, que reunirá textos que problematizem as narrativas nas obras do documentarista brasileiro. Partindo da observação
de enunciados verbais e/ou não-verbais,
os textos devem privilegiar o diálogo com
áreas afins à Comunicação por meio de
metodologias e de abordagens que alicercem a reflexão sobre as simbologias presentes nas obras analisadas.
O prazo se encerra em 15 de setembro. Mais informações no blog do Nami:
http://namiuniso.blogspot.com.br.

Povos originários

A Revista de Estudos Universitários
(REU), publicada pela Uniso, está recebendo material para a próxima edição,
que abordará o tema “Povos Originários”.
São convidados a participar pesquisadores que, em algum aspecto de seus estudos, tratam dos povos originários, tanto
do Brasil como de outros países da América Latina.
Os trabalhos podem ser enviados na
forma de artigos, resenhas e resumos de
dissertações e teses, até 30 de setembro
de 2015, pelo site www.uniso.br, menu
publicações, em “periódicos”.

Hiroshima e Nagasaki

O professor Marcos Reigota, do Programa de Pós-Graduação em Educação,
lançou, em agosto, o e-book Hiroshima e
Nagasaki. A obra contribui para uma reflexão sobre as práticas eco-pacifistas, ao
abordar os impactos do armamento nuclear no mundo contemporâneo, baseada em
um vasto material oriundo de pesquisas,
conversas, leituras, reportagens e relatos.
O livro também tem a participação da professora Kiyomi Sakamoto. O download
é gratuito: http://www.researchgate.net/
profile/Marcos_Reigota.
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Mesa-redonda do
Univer-cidade

No dia 29, o Programa Univer-Cidade promoverá a mesa-redonda “O bom
professor: O que pensam os alunos?”, às
19h, no câmpus Seminário. Participarão da
mesa os professores Waldemar Marques,
Carla Pineda Lechugo e Juliana Augusta
Verona.
O Univer-cidade foi criado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) a fim de intensificar o intercâmbio
entre a Universidade e a comunidade, por
ocasião de seus 20 anos de implantação.

