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Equipe do projeto “Cordel da Moda”, que doará suas produções

C

riar produtos a partir de roupas cartados em seus processos de produção.
As criações dos alunos serão doadas
usadas e sobras de materiais que
seriam descartados, reinserin- ao público em um evento marcado para
do-os no ciclo de consumo de uma forma o dia 18 de maio. Segundo Laura, serão
sustentável, é a proposta do projeto Cordel apresentados looks completos, que ficarão
da Moda, desenvolvido por estudantes do em exposição em um espaço aberto – cocurso de Design de Moda. Além de aplicar o gita-se a praça central da cidade - para
conceito de reutilização de matérias-primas, que qualquer pessoa possa chegar, escolher e levar as peças para a casa, sem neo projeto doará todas as criações.
“O objetivo é fortalecer a cultura do re- nhum custo. A distribuição dos produtos
aproveitamento. Queremos extrair coisas será livre, porém, pretende-se que sejam
novas de materiais em desuso, mas com beneficiadas, em especial, pessoas de baium bom acabamento, como se estivessem xa renda.
O projeto é desenvolvido nos composaindo da loja”, explica a professora Laura
Mattos, responsável pelo projeto. O reapro- nentes curriculares “Pesquisa de materiais
veitamento de materiais, lembra a docente, em moda”, “Modelagem” e “Produção de
já é uma prática comum entre grandes mar- moda”. Quem quiser contribuir pode doar
cas contemporâneas, como a francesa Her- roupas usadas ou sobras de materiais nas
mès, de roupas e acessórios, que criou uma caixas coletoras no térreo de todos os Blolinha de produtos à base de materiais des- cos da Cidade Universitária.

Oficina de acessórios

Como parte do Projeto Cordel da 11 de março. São oferecidas 10 vagas.
Moda, será oferecida uma oficina gratuita
A aluna Glória Rizkallah ministrará as
de confecção de acessórios. Para partici- atividades. “A oficina tem a sustentabilipar, é preciso ter idade a partir de 18 anos, dade como princípio e também está voltanoção de corte e costura, saber manejar da à geração de renda”, explica.
uma máquina de costura e providenciar o
As atividades acontecerão às quartasmaterial. A inscrição pode ser feita pelo -feiras, das 14h às 16h, de 16/3 a 25/5, no
e-mail rizkallahmoda@gmail.com, de 7 a Bloco E, Cidade Universitária.

Terceira Idade cria
blog para compartilhar
experiências de alunos
Orientações em saúde, dicas de bem-estar, sugestões de atividades culturais,
experiências de viagem e histórias de vida.
Essas são algumas das categorias abordadas pelo blog da Universidade da Terceira
Idade (universidadedaterceiraidade.wordpress.com), espaço virtual criado para a
comunicação dos alunos e alunas, que está
em funcionamento há cerca de seis meses.
Uma reunião é realizada periodicamente, para a discussão e programação
das ações. O projeto conta com 20 colaboradores fixos, vindos de vários cursos da
Terceira Idade.
“Essa iniciativa contribui com a inserção e visibilidade social do idoso, estimulando aspectos da atenção e memória
no resgate de pertencimento individual e
coletivo”, afirma a professora Ana Paula
Santos, orientadora do projeto e Coordenadora da Terceira Idade. Para a docente,
é preciso modificar o estereótipo da imagem do idoso calcada na dependência e no
isolamento social, ainda muito presente
em nossa sociedade. “Nossos alunos têm
novas aspirações, interesses, sonhos e buscam novos desafios. Portanto, a realização
do projeto passa também a ser um meio
importante de divulgação da Universidade
da Terceira Idade para toda população.
Elaine Oliveira Conceição, estudante
de Terapia Ocupacional responsável pela
organização, inserção do material e acompanhamento das atividades, conta que a repercussão do blog tem sido bastante positiva. “É uma ferramenta que tem ampliado o
compartilhamento de experiências, e isso
possibilita novas formas de convivência,
de identificação com o outro”, observa.
O projeto faz parte do Programa de
Bolsas de Extensão (Probex). Outras informações: blog3idade@gmail.com
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Doutorandos fazem
pesquisa no exterior

T

Silvia durante estada em Portugal

No dia 15 de março, será realizado o
oitavo encontro do Programa “Univer-Cidade Autônoma de Barcelona, com bolsa de
estudo da CAPES (Coordenação de Aperfei- dade: uma aproximação necessária”, com
çoamento de Pessoal de Nível Superior).
a participação da professora Vilma Nista,
Silvia Cavalcante Lapa Lobo é ou- que abordará o tema “O que é inteligêntra aluna que vivenciou a experiência do
cia”.
doutorado sanduíche. Durante sete meses,
Criado para comemorar os 20 anos
estudou na Universidade do Porto, em Pordo Programa de Pós-Graduação em Edutugal, onde pôde ampliar a pesquisa sobre
educação infantil desenvolvida no Douto- cação (Mestrado e Doutorado), o Univerrado da Uniso, sob a orientação da profes- -Cidade visa socializar o conhecimento
produzido, ampliando o intercâmbio entre
sora Eliete Jussara Nogueira.
“Posso afirmar que foi a melhor experi- a Universidade e a comunidade.
O evento será realizado às 19h, no auência da minha vida profissional e acadêmica”, conta, relatando o quanto foi pro- ditório da Escola Municipal Getúlio Varveitosa a troca de conhecimentos entre as
gas (Av. Dr. Eugênio Salerno, 298, Santa
duas universidades. Silvia, que também é
Terezinha). As inscrições devem ser feitas
Mestra em Educação pela Uniso, publicou
pelo site: uniso.br.
ainda um artigo sobre sua dissertação em
uma revista científica portuguesa. Tanto
Creduniso
para o doutorado sanduíche quanto para o
Até 11 de março, estarão abertas as
curso de Doutorado da Uniso, Silvia obteinscrições
para o Crédito Educacional –
ve bolsa de estudos da CAPES.
Creduniso, destinado a financiar 50% do
valor da semestralidade dos cursos de
Graduação. Podem se inscrever alunos
regularmente matriculados e que atendam
aos demais critérios estabelecidos pelo
edital. A inscrição deve ser feita no site
da Uniso (www.uniso.br), com a apresentação de documentação no Serviço de
Atendimento ao Aluno (SAA) da Cidade
Eder realizou pesquisa na Espanha
Universitária. Informações e inscrições:
www.uniso.br/hs/creduniso.

Aluna embarca para o México

mem está realizando a pesquisa “Dançar
com as palavras: Milton Hatoum adentra
o cotidiano escolar”, novamente com a
orientação do professor Marcos Reigota.
A estada no México foi viabilizada por
meio de uma parceria entre a Universidade Autônoma de Benito Juaréz de Oaxaca,
o DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), Universidade Alice Salomon de Berlim, Universidade Autônoma do México e Uniso.

Arquivo pessoal

Quem também desenvolverá parte
de sua tese no exterior é a doutoranda
em Educação Carmem Machado. Dia 2
de março, ela embarcará para o México,
com destino à Universidade Autônoma de
Benito Juaréz de Oaxaca, onde permanecerá por cinco meses, realizando um estágio de pesquisa para o Doutorado. “Vou
muito feliz”, afirma, comentando sobre a
expectativa de compartilhar conhecimentos com outros pesquisadores sobre arte e
educação, sua área de atuação.
Em 2013, Carmem foi uma das das
vencedoras do 16º Prêmio Victor Civita
Educador Nota 10 e do XIV Prêmio Arte
na Escola Cidadã, pelo projeto “Sentiver - inspiração, conteúdo e leveza”, que
utiliza a dança contemporânea como linguagem artística e estética, desenvolvido
com estudantes do Ensino Fundamental
em Salto de Pirapora.
Mestra em Educação pela Uniso, Carexpediente
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rês doutorandos do Programa de
Pós-Graduação em Educação da
Uniso irão desenvolver sua tese
a partir de estudos realizados também em
universidades no exterior. Dois deles fizeram parte do percurso do Doutorado em
instituições de Portugal e Espanha, e, em
março, mais uma aluna partirá para o México (veja abaixo).
Um deles é Eder Proença, Mestre em
Educação pela Uniso, em 2009, que agora
investiga, no Doutorado, as relações que
se estabelecem entre cinema e as sexualidades não-normativas no cotidiano escolar.
A tese é orientada pelo professor Marcos
Reigota e deverá ser concluída em 2017.
“A experiência foi muito enriquecedora,
tive contato com diversos professores(as)pesquisadores(as), com os(as) quais pude
trocar experiência e realizar entrevistas”, comenta. Eder realizou doutorado sanduíche
durante seis meses, em 2015, na Universi-

Anote

Homenagem

O Centro Acadêmico de Direito realizará uma palestra em memória de seu patrono Alexandre Vannucchi Leme, no dia
17 de março, data em que se completam
43 anos de sua morte, pela Ditadura.
O palestrante convidado é o professor
Aldo Vannucchi, tio de Alexandre, que
inclusive apresentará o seu livro sobre o
legado do estudante, intitulado “Alexandre Vannucchi Leme: jovem, estudante,
morto pela ditadura” (Editora Contexto).
O evento será realizado às 8h, no Auditório F, da Cidade Universitária, com
entrada aberta ao público.

Farmácia em Assembleia

Carmem parte para Oaxaca

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)

No dia 2 de março, será realizada a
Assembleia do Sindicato dos Farmacêuticos (SINFAR), na qual os professores e
alunos do curso de Farmácia estão convidados para conhecer a estrutura e as demandas deste órgão que tem como objetivo defender a profissão. O evento será
realizado às 19h, no Auditório Central da
Cidade Universitária, com certificado que
vale horas de atividade complementar.
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Farmácia atende a 20 mil receitas por ano

Farmácia Comunitária Vital
Brazil está recebendo doação de
medicamentos que são fornecidos gratuitamente à população. Mantida
pela Uniso, PUC-SP e Centro Acadêmico
de Medicina Vital Brazil, realiza o atendimento a cerca de mil pessoas no mês, totalizando 20 mil receitas por ano, mediante a
apresentação da prescrição do SUS.
A costureira Maria de Lourdes Pereira foi uma das beneficiadas recentemente.
Ela veio de Piedade e conseguiu medicamentos que ajudarão no tratamento de
sua mãe que sofre de mal de parkinson
e recebe apenas o benefício de Amparo
Assistencial ao Idoso.
Outro caso é a aposentada Irinete de
Aquino Lima, que frequenta a Farmácia
há 20 anos. Nos últimos meses, ela comenta que tem tido dificuldade para conseguir medicamentos, mas desta vez não

No site uniso.br, agora existe um casaiu de mãos vazias. Pelo menos uma nal com informações sobre o “Programa
parte dos medicamentos, levou para casa. de Benefícios Uniso”.
Neste espaço, estão reunidas as oporPara que possa atender à população,
tunidades oferecidas aos alunos de Gracomo a aposentada, a Farmácia depende duação e de Pós-Graduação, como o Prode doações, como explica a farmacêutica grama de Bolsa de Iniciação Científica,
responsável Tânia Regina Ferreira. “Mui- Programa de Bolsas de Extensão, Protas vezes os tratamentos são trocados ou grama Universidade para Todos (Prouni),
há sobras, o usuário vai a óbito e as pesso- Programa de Bolsa de Estudo Doação,
as não sabem o que fazer”, comenta. Veja Fies e Descontos concedidos.
A página também conta com o espaço
no quadro como ajudar.
“Convênio Empresarial”, que apresenta os
A Farmácia Comunitária funciona à benefícios oferecidos às empresas interesrua Dr. Seme Stefano, nº 13, Jardim Fa- sadas em realizar convênio com a Uniso,
culdade (câmpus da PUC), de segunda a como descontos em cursos de Pós-Graquinta, das 14h às 17h. O atendimento é duação Lato Sensu, curso de inglês Uniprestado pela farmacêutica e alunos da so-Voxy com valores reduzidos, acesso a
Uniso e da PUC, entre estagiários e vo- cursos de curta duração, eventos e atividades acadêmicas.
luntários.
Para conferir, acesse a página pelo site
da Uniso (uniso.br) ou diretamente pelo
Faça a sua doação!
endereço: uniso.br/pro-ben-uniso.
Quem quiser colaborar pode doar
medicamentos que estejam no prazo
de validade, com a embalagem íntegra e que não tenham sido expostos
a altas temperaturas. Os líquidos, assim como cremes, pomadas e colírios,
devem estar com lacre de fábrica. Não
são aceitos medicamentos manipulados. As doações podem ser feitas na
Coordenação de Farmácia, na Cidade
Universitária, ou diretamente na Farmácia Comunitária. Mais informações:
3212.9542.

Projeto acompanha
pacientes com diabetes

e glicemia. Neste espaço, além da função
social, os alunos supervisionados têm a
oportunidade de desenvolver suas habilidades com foco nos serviços farmacêuticos. “Uma experiência pessoal e profissional, gratificante por poder ajudar e ainda
relacionar a teoria com a prática”, ressalta
a aluna e também participante do Probex,
Anna Carolina de França Costa.

Assecoms

Na Farmácia Comunitária, além da
doação de medicamentos, alunas de Farmácia desenvolvem um projeto de acompanhamento farmacoterapêutico com
cerca de 80 pacientes diabéticos, em encontros mensais e individualizados.
A estudante Lívia de Castro Mathias
é uma das participantes há um ano e comenta que bons resultados já foram obtidos. Num dos casos, por exemplo, o uso
inadequado de medicamentos estava causando a insuficiência renal.
O projeto faz parte do Programa de
Bolsas de Extensão da Uniso (Probex) e
é orientado pelas professoras Cristiane
Bergamaschi e Tânia Regina Ferreira, farmacêutica responsável.
Esse é um dos serviços oferecidos no
Consultório Farmacêutico, implantado
há dois anos na Farmácia Comunitária,
que também oferece aferição de pressão

Site da Uniso reúne
informações sobre seu
Programa de Benefícios

Alunos realizam atendimento gratuito

Primeira animação
nacional no Oscar teve
participação de professor

Cena de O Menino e o Mundo

O professor Gilberto Caserta participou
da produção do filme “O Menino e o Mundo” (2014), a primeira animação brasileira
indicada ao Oscar, que também já recebeu
45 premiações, dentre elas, a Annie Awards,
considerada o Oscar da animação.
Gil Caserta atuou como finalizador do
trabalho, realizando, por exemplo, o tratamento e acabamento das imagens. Sorocabano, ele é formado em Publicidade e
Propaganda, faz Mestrado em Comunicação e Cultura na Uniso e ministra aulas nos
cursos de Design, Jogos Digitais, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações
Públicas.
Para ele, somente a indicação ao Oscar,
apesar de o Brasil não ter levado a premiação, já representa uma grande vitória,
o reconhecimento do trabalho que vem
sendo desenvolvido no País e também um
impacto à cadeia produtiva relacionada ao
mercado de animação.
Produção de 2014, segundo longa-metragem de Alê Abreu, o filme conta a
história do menino Cuca, que angustiado
em uma pequena aldeia, decide seguir em
busca de seu pai, descobrindo um mundo
fantástico. Saiba mais: omeninoeomundo.
blogspot.com.br.
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Aluna recebe bolsa para
festival de música nos EUA

apoio financeiro da Uniso.
Ela estuda violino desde os 13 anos, se
formou no Instituto Municipal de Música
de Sorocaba (IMMS), administrado pela
Fundec, e há dois anos e meio faz parte
da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Para
ela, que pretende seguir a carreira aliando
música e educação, esses anos de estudos
somados à formação acadêmica que vem
recebendo na Uniso contribuíram para
que essa oportunidade concretizasse.

Fábio Lipparotti

A

história da jovem violinista
Natália Versehgi Silva, aluna
do curso de Licenciatura em
Música, ganhou espaço nos meios de
comunicação, nas últimas semanas, com
destaque no Jornal Cruzeiro do Sul.
Ela foi contemplada com uma bolsa de
estudos para participar do Arianna Chamber Music Festival, um dos mais importantes da música de câmara, que será realizado em junho, na Universidade de Missouri,
em Saint Louis, nos Estados Unidos.
“Uma jovem violinista muito talentosa
e motivada. Eu fiquei tão impressionado
com suas habilidades, atitude e dedicação”, comentou o professor John McGrosso, que ministra aulas na escola de artes e
música na Universidade de Missouri e fez
o convite à estudante.
No Festival, Natália terá a oportunidade de tocar e estudar com músicos e
professores de renome e interagir com estudantes de interesses semelhantes. Além
da bolsa de estudos, ela também receberá

Curtas
Projeto Fios da Alegria

Estudantes de Enfermagem e de Fisioterapia estão promovendo uma campanha
de doação de mechas de cabelos. Os fios
serão entregues a uma instituição beneficente que trabalha com a confecção de
perucas para crianças com câncer. Quem
quiser contribuir pode fazer sua doação
até a última semana de abril. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail
fiosdealegria@outlook.com. O projeto
faz parte do componente Práticas Educativas I, ministrado pelo professor Irineu
Contini.

Aplicativo CAPES

Natália em apresentação na Fundec

O aplicativo do Portal de Periódicos da
Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) ganhou
nova versão que possibilita a integração
com a Comunidade Acadêmica Federada
(CAFe), criação de uma biblioteca offline,
área para destaque do conteúdo de interesse e a implantação do sistema de push,
com notificações feitas ao usuário. Pelo
aplicativo, pode-se consultar mais de 38
mil periódicos, 12 bases de patentes, 130
bases referenciais, mais 120 mil e-books,
enciclopédias, dicionários, teses, dissertações, bases de dados estatísticos normas
técnicas e redes de e-prints. Informações:
www.periodicos.capes.gov.br

Uniso na mídia

Agora é possível pesquisar no site da
Uniso os assuntos relacionados à Universidade que foram notícia na mídia. O
conteúdo é postado diariamente pela Assessoria de Comunicação Social no site
www.uniso.br, menu “Na mídia”. O site
também oferece um menu próprio que
disponibiliza as gravações do Programa
Uniso Comunidade Rádio e TV, produzido no Laboratório de Comunicação da
Uniso, voltado à divulgação acadêmica.
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Cine História

No dia 5 de março, o Cine História
da Uniso realizará o primeiro encontro
do semestre para exibição e debate do
filme “Que horas ela volta”. A produção
nacional, dirigida por Anna Muylaert, retrata diferenças sociais do país a partir da
história da empregada doméstica Val. A
sessão será às 15h, no Salão Vermelho do
câmpus Trujillo (Av. General Osório, 35).
O Cine História da Uniso é um projeto do
curso de História, que promove a cada
mês uma sessão de filme e debate, gratuita e aberta a todos os interessados.

