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N

o dia 23 de outubro, encerrando a programação da
29ª Semana de Letras (veja
a programação no quadro)
será realizada a final do 34º Concurso
Literário da Uniso e a tarefa de escolher
os vencedores desta edição, que aborda a
Literatura para Crianças, não deverá ser
nada fácil. São 158 escritores e ilustradores participantes, que inscreveram 217
textos em prosa e verso e trabalhos ilustrados. “Nossa responsabilidade na escolha
dos cinco finalistas redobra, pois os dados
são surpreendentes”, afirma a professora
Denise Gomes, Coordenadora de Letras.
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Além de várias cidades do País estarem representadas, há participantes
da Alemanha, Itália, Japão e Portugal.
Duas delas são bem jovens: Maria Eduarda de Meira Camargo, de 7 anos, da
vizinha cidade de Alumínio, e Salete
Magalhães Alves, com 9 anos, de Coaraci, Bahia.
De acordo com o Regulamento, serão
escolhidos cinco finalistas, no dia 9 de
outubro, que terão seus trabalhos classificados na final, no dia 23. As obras finalistas serão lançadas em um e-book, com
organização da Editora Jogo de Palavras,
para distribuição gratuita.

19h30

Palestras

Local

Mesa-redonda: “A literatura na criação de jogos digitais para o público infantojuvenil”. Professores Randolph Souza, Coordenador do Curso de Jogos
Digitais, e Jorge Luiz Antonio.
“A magia da contação de histórias para as crianças”. Contadora de histórias
e professora Monisa Maciel.
Palestra “Aprendendo a escrever com as crianças”. Jornalista Celso Ribeiro,
do Jornal Cruzeiro do Sul.
Palestra “O processo de criação do livro para crianças - inspiração e expiração”. Rita Taraborelli, autora e ilustradora de livros para crianças.
Palestra “Relatos de experiência na produção de texto e imagem na Literatura para crianças”. Silvana Rando, autora e ilustradora de livros para crianças. Câmpus
Trujillo
Programa da Biblioteca Viva do Hospital Regional de Sorocaba. Leitura de
livros infantis para pacientes do Hospital. Depoimentos da Coordenadora do
Projeto e de agentes de leitura do Programa.
Palestra “Texto e Imagem - Literatura para crianças”. Professora Luciana
Coutinho, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da
Uniso.
Palestra “Segredos de estilística para a literatura infanto-juvenil”. Ex-aluno do
Curso de Letras da Uniso e Doutorando João Paulo Hergesel.
Final do 34º Concurso Literário da Uniso.

Exposição: Marvadão 40 anos – Um caso de humor com Sorocaba, no hall de entrada do Câmpus
Trujillo ,durante toda a Semana de Letras.

Onze cursos indicados
pelo Guia do Estudante
A avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante (GE), da
Editora Abril, destaca 11 cursos da Uniso
na publicação GE Profissões Vestibular
2016, que entrará em circulação no dia
9 de outubro de 2015: Administração,
Comércio Exterior, Direito, Engenharia
Ambiental, Farmácia, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Terapia Ocupacional.
Alguns cursos figuram na publicação
há várias edições consecutivas. Pedagogia e Terapia Ocupacional acumulam a 9º
indicação; Direito, a 8ª, e Farmácia, a 6ª.
Administração, Comércio Exterior, Nutrição e Relações Públicas são indicados
desde 2012, enquanto Jornalismo e Publicidade e Propaganda, desde o ano passado,
e Engenharia Ambiental, pela primeira
vez.
O GE Profissões Vestibular 2016 apresenta o resultado de uma avaliação de cursos superiores baseada na aplicação de um
questionário e na realização de entrevistas,
em que se consideram, entre outros itens,
a titulação do corpo docente e a produção
científica de cada curso. Um grupo de pareceristas é responsável pela avaliação.
Para a classificação dos cursos são
utilizadas as categorias “excelente” (que
equivale a cinco estrelas), “muito bom”
(quatro estrelas), “bom” (três estrelas),
“regular”, “ruim” e “prefiro não opinar”.
Nesta avaliação, Pedagogia recebeu 5
estrelas, Farmácia e TO, 4, e os demais
cursos, 3 estrelas. O GE Profissões Vestibular 2016 divulga aqueles que receberam a partir de 3 estrelas. Os cursos contemplados recebem um selo de qualidade
referente à avaliação, para utilização em
material publicitário.
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Concurso Literário tem mais
de 200 trabalhos inscritos
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Biblioteca oferece acesso
a acervos e serviços digitais

P

eriódicos, livros, vídeos, pa- além de serviços online da a “Biblioteca
tentes, normas técnicas e “Aluísio de Almeida”, podem ser acestudo mais que pode interes- sados pelos links disponíveis na página
sar para estudos e pesqui- www.uniso.br/biblioteca. Conheça os
sas nas diversas áreas do conhecimento, acervos e serviços:

Anote
Intercâmbio na França

A Uniso acaba de firmar uma parceria
com a empresa Laprovence, que possibilitará aos alunos dos cursos de Estética
e Cosmética, Gastronomia e Hotelaria a
participação em um programa de intercâmbio na França, com estágio operacional em hotéis de categoria 5 estrelas.
Os alunos de Estética poderão atuar
nos spas dos hotéis, os estudantes de Gastronomia, na cozinha, e de Hotelaria, na
recepção, governança, entre outras áreas
que envolvem a profissão. O estágio tem
duração de seis meses, com início em
março, junho e novembro.
Os interessados em participar devem
procurar a coordenação de seus cursos.
Recentemente, inclusive, foi realizada na
Uniso uma reunião com os alunos sobre
o programa.

10 anos de Logística

No dia 3 de outubro, será realizado um
encontro em comemoração aos dez anos
do curso de Logística, com início às 14h,
no Salão Vermelho do câmpus Trujillo.
Entre as atividades, haverá uma palestra sobre “A importância da formação
e atuação dos tecnólogos no mercado de
trabalho”, que será ministrada pelo professor João Luiz de Souza Lima, representando o Conselho Regional de Administração de São Paulo.
O curso de Logística na Uniso teve
início em 1º de agosto de 2005.

Semana de Ciências
Sociais Aplicadas

De 5 a 7 de outubro, na Cidade Universitária, será realizada a IV Semana de
Ciências Sociais Aplicadas, que reunirá
os cursos de Administração, Ciências
Econômicas, Ciências Contábeis e Comércio Exterior.
Entre os temas, o evento abordará
Empreendedorismo, Perspectiva da Economia Brasileira, Coaching e Liderança, e
Câmbio e Balança Comercial. As inscrições estão abertas a todos os interessados
e devem ser feitas no site: www.uniso.br.

expediente
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Semana de Fisioterapia

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 Semana de Fisioterapia, que será realizada de 14 a 16 de outubro, na Cidade
Universitária, está recebendo inscrições
pelo site da Uniso: www.uniso.br.
Palestras e minicursos fazem parte
da programação, que contemplará temas
como treinamento físico, fisioterapia infantil, tratamento de hérnias de disco e disfunção da articulação temporo-mandibular
(ATM). A entrada é aberta ao público.

pág. 3

O

s alunos da Uniso e também a comunidade terão
a oportunidade de participar, de 3 a 5 de novembro,
da 1ª Mostra de Atividades Acadêmicas –
MAAC, que promoverá 19 eventos dirigidos a diversas áreas, além de conferências,
minicursos, mesas-redondas e atrações
culturais.
Conforme a professora Luciane Cruz
Lopes, presidente da Comissão Organizadora e Comitê Científico do evento, o objetivo é envolver toda a Universidade, que
poderá participar de atividades interdisciplinares relacionadas ao Ensino, Pesquisa
e Extensão. “Será um momento para explorarmos diversas perspectivas técnicas,
culturais e artísticas”.
A MAAC incorporou eventos tradicionais, como o XVIII Encontro de Pesquisa-

dores e Iniciação Científica (EPIC), o XIII
Encontro de Extensão (ENEX) e o IV Seminário de Pesquisa em Educação (SEPED).
“Isso vem fortalecer a produção científica da Universidade, refletindo na qualidade dos trabalhos”, observa a professora,
mencionando ainda que nomes importantes da área de pesquisa foram convidados
para compor o grupo de palestrantes. Uma
das participantes confirmadas é a professora Lucimar Campos de Almeida, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os interessados em participar como ouvintes ainda podem se inscrever na MAAC,
o que dá direito a conferir toda a programação, ou em eventos específicos, pelo
site www.uniso.br
As atividades ocorrerão na Cidade Universitária e câmpus Seminário e Trujillo.

Motoristas são atendidos em
projeto de Educação Física

Pinto. Os dois trazem estudantes de Mairinque todos os dias e costumavam ficar
descansando no período de aulas.
Irene afirma que essa é uma boa oportunidade para praticar algum tipo de atividade
física. “As aulas de relaxamento já estão
aprovadas”, destaca.
O projeto se estenderá até o próximo
ano, com encontros às terças e quintas, das
19h30 às 20h45. Todos os motoristas foram
convidados a participar gratuitamente do
projeto.
Os trabalhos estão sendo conduzidos
pela aluna Flora Loureiro de Mello, com
a orientação do professor Vagner Reolon
Marcelino, dentro do Programa de Bolsas
de Extensão (Probex), que possibilita a realização de ações junto à comunidade.

Assecoms

Um projeto de extensão do curso de
Educação Física está atendendo cerca de
30 motoristas de vans escolares que transportam alunos para a Cidade Universitária.
O objetivo é realizar, ao longo de um
ano, a prática de atividades físicas, avaliando os resultados dessa ação junto aos
participantes e propiciando a melhora da
qualidade de vida.
A iniciativa teve início em agosto, com
avaliação física, atividades de alongamento e relaxamento. Também estão previstas,
para este semestre, aulas de musculação e
de condicionamento físico, com caminhada e corrida, e novas avaliações físicas.
Uma das participantes é Irene Alves
Bauer Pinto, de 46 anos, que ingressou no
projeto junto de seu filho Rodrigo Bauer

Motoristas fazem alongamento enquanto aguardam os estudantes, na Cidade Universitária

Uniso recebe
estudante da China

Chen Qiong ficará na Uniso por dois anos

A estudante Chen Qiong, da Jiangxi
Normal University, da província chinesa
de JiangXi, está na Uniso para um intercâmbio de dois anos.
Aluna do curso de Administração, ela
também está estudando Língua Portuguesa no câmpus Trujillo. A partir dos próximos semestres, deverá cursar componentes curriculares em outras áreas e fará
estágio em Sorocaba.
Na China, Chen é estudante do curso
de Inglês – Comunicação Intercultural
e pretende seguir a carreira de tradutora
para português e chinês.
A vinda de Chen foi propiciada pelo
Programa de Intercâmbio Acadêmico da
Uniso. Informações na Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI):
2101.7005 ou arni@uniso.br.

Cultura digital
em debate
“Cultura digital – imagens, narrativas
e espaços” é o tema do IX Encontro de
Pesquisadores em Comunicação e Cultura, que acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro, no Bloco F, Cidade Universitária.
O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação
e Cultura da Uniso em parceria com o
Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).
A conferência de abertura, “De imagens, ecologias comunicacionais e paisagens”, será ministrada no dia 26, às 10h,
pelo professor Norval Baitello Júnior, do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC/SP. “Tecnologia em trânsito” é o tema da palestra de
encerramento do evento, no dia 27, às
10h, que será proferida pela professora
Daniela Kutschat Hanns, Doutora em Artes, docente de Design e de Arquitetura e
Urbanismo na USP.
As apresentações dos mais de 80 trabalhos aprovados serão no dia 26, das 13h
às 18h.
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Uniso realiza 1ª Mostra de
Atividades Acadêmicas

Assecoms

Outubro 2015

Outubro 2015

pág. 4

A

aluna Sara Spim, do Programa de Mestrado em
Ciências
Farmacêuticas,
recebeu o prêmio de segundo melhor trabalho apresentado no
XI Congresso Internacional de Nutrição
Funcional.
O trabalho consistiu em um estudo experimental sobre o efeito do consumo de
Shiitake, concluindo que a ingestão diária
desse tipo de cogumelo, por um período
de 30 dias, é capaz de proteger tanto o
fígado quanto o rim dos danos causados
pela ingestão excessiva de gordura. O
trabalho faz parte da dissertação da mestranda, que tem a orientação da professora
Denise Grotto.
Conforme explica Denise, que coordena um grupo de pesquisa sobre o cogumelo
Shiitake, os estudos nesta área têm gerado
bons resultados. “Apesar de ainda ser pouco consumido no Brasil, o Shiitake é um
alimento com baixo teor de gordura, alto
concentração de fibras e proteínas, é fonte
de vitaminas e minerais, e tem demostrado

Divulgação

Aluna é premiada em
evento internacional

Curtas
Monitoria

A Terceira Idade está recrutando voluntários para monitoria nas aulas de informática. Em alguns cursos, a monitoria poderá
ser considerada como Outras Atividades
Acadêmico-Científico Culturais e/ou Atividades Complementares. Informações na
Coordenação da Terceira Idade: 2101.4061

Tocha Olímpica

Sara Spim fez estudo sobre cogumelos

efeitos muito positivos, principalmente nas
desordens causadas pelo consumo excessivo de lipídeos”, finaliza.
A aluna recebeu como premiação um
certificado, um livro e o valor, em dinheiro,
de R$ 500,00. O evento, com o tema “Nutrição Funcional: evidências que inspiram
ações e transformam vidas”, foi realizado
de 10 a 12 de setembro, em São Paulo.

Está sendo realizada pelo Comitê Olímpico Rio 2016 a campanha de Seleção dos
Condutores da Tocha Olímpica. O objetivo
é selecionar pessoas, em todo o território
nacional, para o Revezamento da Tocha
Olímpica, que acontecerá de maio a agosto
do próximo ano. A campanha busca a indicação de pessoas que representem os atributos associados à chama olímpica como
Ética, Honra, Perseverança, Prosperidade,
Superação, Solidariedade, Paz, Amizade,
Amor e Compaixão. As indicações deverão
ser feitas pelo site rio2016.com/tocha até o
dia 15 de outubro.

Oficina de projeto

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura promoverá em outubro três Oficinas de Elaboração de Projeto,
para orientar os interessados em participar
do Processo Seletivo de discentes 2016. As
datas são dia 5, às 14h; dia 19, às 15h, e dia
21, às 10h30, sempre na sala 103 do Bloco B, Cidade Universitária. Informações:
2101-7104

Ciência e Tecnologia

O Programa Escola e Universidade
está inscrevendo estudantes do Ensino
Fundamental I e II que queiram participar
da Semana da Ciência e Tecnologia na
Uniso, de 19 a 25 de outubro. Os autores
das 20 melhores ideias sobre o tema “Ciência e Tecnologia” passarão uma semana
nos laboratórios da Universidade realizando experimentos. Inscrições até 5 de outubro pelo e-mail ciencia.tecnologia@uniso.
br. O Programa Escola e Universidade tem
como proposta difundir o ensino da Ciência de forma prática, lúdica e acessível a
todos os estudantes.
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Filosofia 5S

Até o dia 20, estarão abertas as inscrições para o curso de extensão Programa
5S: Teoria e Prática, que abordará a filosofia 5S (Senso de utilização, organização,
limpeza, higiene e autodisciplina). Inscrições pelo e-mail cursos.ferias@uniso.br,
informando-se o nome completo do candidato e indicando-se o nome do curso no
assunto do e-mail.

