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responsáveis pela estratégias de divulgação que, a partir de agora, serão expandidas para o Trujillo. Para o lançamento
da campanha, na Cidade Universitária,
a Agência Experimental de Publicidade
e Propaganda Cria da Casa elaborou a
identidade visual do projeto e, em cada
Bloco do câmpus, os alunos do Curso,
organizados em agências, promoveram
várias outras ações, adaptando o conceito inicial para diferentes públicos. Para
atrair os fãs dos super-herois, por exemplo, foi explorada a temática do filme
Capitão América – Guerra Civil, lançado
em abril, vinculando-se o ato do depósito dos lacres nos coletores ao perfil dos
personagens Capitão América e Homem
de Ferro, de acordo com a preferência de
cada um.
Dos cartazes produzidos, optou-se por
levar ao Trujillo aqueles que possuem
uma abordagem mais lúdica e ilustrada,
adequada ao público infantil e jovem.
Assim como a Cidade
Universitária, o câmpus
receberá garrafas PET de
dois litros onde poderão
ser depositados os lacres.
São necessárias 140 garrafas cheias, com aproximadamente oitenta quilos de
alumínio, para se obter uma
cadeira de rodas. A campanha tem caráter permanente e é fácil colaborar, basta
depositar o lacre das latas
de alumínio nos pontos de
coleta espalhados por toda a
Cidade Universitária e, em
Um dos pontos de arrecadação da campanha
breve, no câmpus Trujillo.

Prof. Rafael é docente e assessor na Uniso

O professor Rafael Ângelo Bunhi
Pinto, Assessor Acadêmico e de Planejamento da Uniso, foi nomeado para
o Conselho Municipal de Educação
(CME), no dia 15 de abril.
O CME é um órgão normativo, deliberativo e consultivo, que trata de questões
técnicas, pedagógicas e administrativas
relacionadas ao ensino no município. É
formado por 18 conselheiros que têm
mandato de três anos, sendo um 1/3 dessa composição renovada anualmente. Os
educadores que integram o Conselho são
“nomeados pelo Prefeito Municipal de Sorocaba, entre pessoas de notório saber e
experiência no campo da educação” - conforme a Lei 4574/94, que instituiu o CME.
Em dezembro de 2015, o professor
Rafael já havia sido nomeado como suplente do Conselho, e, neste ano, participou de algumas reuniões nessa função.
“Espero poder contribuir com a educação
da cidade neste três anos como Conselheiro, principalmente no que tange à
discussão das políticas públicas e normas educacionais”, afirma.
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ançada em meados de abril, na
Cidade Universitária, a campanha “Lacre do Bem” chega,
agora em maio, ao câmpus Trujillo, onde
buscará mobilizar também os alunos do
Colégio Dom Aguirre e daquela unidade
da Uniso, além de pais e funcionários, na
arrecadação de lacres de latas de alumínio.
Com a venda desse material, a renda será
utilizada para a compra de cadeiras de rodas, que poderão ser doadas para entidades assistenciais.
A campanha está sendo promovida
pelos cursos de Jornalismo, Publicidade
e Propaganda e Relações Públicas, com
a parceria da CCR ViaOeste. A ideia de
implantar esse projeto na Universidade
nasceu a partir da experiência da professora Evenize Batista, de Jornalismo, que
atualmente desenvolve essa ação como
voluntária na Prefeitura de Votorantim.
Os alunos de Comunicação ficaram

Professor assume como
membro do Conselho
Municipal de Educação
Divulgação

Uniso e Colégio Dom Aguirre
na campanha “Lacre do Bem”
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Alunos do Ensino Fundamental
fazem pesquisa na Uniso

Anote
Intercomex 2016

O Encontro de Integração Regional
de Comércio Exterior será realizado no
dia 5 de maio, às 19h, na Cidade Universitária, com o debate do tema “Como
Exportar: Passo a passo para iniciar os
negócios no Exterior”. As palestras serão ministradas por empresas de consultoria e pequenas empresas das áreas de
Agronegócio, Comércio e Serviços, e
Indústria, com a mediação do professor
Olavo Furtado. Inscrições e informações: www.uniso.br.

Jornada de Gastronomia

Manoela e Nicole, do Sesi-Jardim Sandra, em pesquisa no Laboratório de Biotecnologia

A Feira de Ciências da Uniso será realizada pelo segundo ano consecutivo, em
dezembro, e já está recebendo inscrição de
estudantes do Ensino Fundamental, que desta vez devem desenvolver projetos individuais sobre o tema “Alimento: Energia e outras
curiosidades”.
Os interessados em participar podem
obter orientação pelo e-mail: ciencia.tecnologia@uniso.br. As inscrições devem
ser feitas pelo site www.uniso.br, até 30 de
setembro. Como na edição passada, os três
primeiros colocados serão premiados com
bolsas de estudo durante um ano para desenvolver pesquisa na Uniso.

expediente
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Feira de Ciências

vez, venceu com o projeto Combustível –
Biodigestor Caseiro. Ele está desenvolvendo
pesquisa sobre síntese biogênica de nanopartículas utilizando extratos de alho e gengibre,
visando aplicação na área agrícola no controle
de pragas.
Conforme explica a professora Renata
de Lima, que orienta os trabalhos, com o
apoio de alunos da Graduação e da Pós-Graduação, a pesquisa vai além do laboratório,
com leituras de textos científicos, que deverá culminar com a produção de um artigo,
seguindo os mesmos procedimentos de um
pesquisador do Mestrado ou Doutorado.
Essa atividade parte do Projeto “Escola e
Universidade” resulta de projetos de pesquisas coordenados pela professora Renata, entre eles, “Ciências para miúdos” e “Incentivo
à Ciência e Tecnologia através de atividades
lúdicas: Tive uma ideia!” todas voltadas à difusão do conhecimento científico nas escolas
de Ensino Fundamental e Médio.
Assecoms

T

rês estudantes de escolas da cidade
deram início às atividades de pesquisa na Uniso, dentro do Projeto
“Escola e Universidade”, que visa desmistificar a ideia da Ciência como algo complexo e
inacessível.
Eles foram contemplados com bolsas
de estudo de Iniciação Científica Júnior do
CNPq, pelos melhores projetos apresentados
na Feira de Ciências da Uniso, realizada em
dezembro passado, que teve como tema “Sol,
Água, Terra e Vida”.
Manoela Soares Teixeira, de 13 anos, e
Nicole Marçura Araújo, de 14 anos, do Sesi-Jardim Sandra, por exemplo, que venceram
com o projeto “Estetoscópio Caseiro”, estão
analisando os efeitos dos extratos de alho e
gengibre, visando aplicação na área da Saúde
como preventivos do câncer, no Laboratório
de Biotecnologia da Uniso.
O estudante Rogério Bolcont Filho, de
14 anos, do Colégio Dom Aguirre, por sua

De 9 a 11 de maio, na Cidade Universitária, será realizada a 11ª Jornada de
Gastronomia, com palestras e workshops,
além do tradicional Concurso “Novos
Talentos”, que reunirá produções de sarapatel. Panificação, Cerveja Artesanal,
Sorvetes e Sorbets, Café Gourmet e Frutas Nativas do Brasil são alguns dos temas
que serão abordados. O evento é aberto a
todos os interessados. Inscrições e informações: www.uniso.br.

Seminário de Agronomia

O Seminário de Manejo e Conservação de Solos em Pastagens: ganho econômico e ambiental, que acontecerá no dia
19 de maio, na Cidade Universitária, está
recebendo inscrições pelos e-mails: defesaagropecuaria@cda.sp.org.br ou bertha.
castro@prof.uniso.br.
O evento é uma realização da Coordenadoria de Defesa Agropecuária
(CDA), órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, através do Escritório de Defesa
Agropecuária (EDA) de Sorocaba, em
parceria com a Uniso, por meio do curso de Agronomia.

RP em Ação

Profa. Renata orienta Rogério, do CDA

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)

O curso de Relações Públicas está buscando parceiros para contribuírem com a
construção de uma casa para uma família
sorocabana, escolhida a partir de pesquisas realizadas no cadastro da Secretaria
da Habitação, da Prefeitura Municipal de
Sorocaba.
A iniciativa faz parte do projeto Relações Públicas em Ação, que a cada ano
realiza uma ação social na cidade. Quem
quiser colaborar basta entrar em contato
pelo Facebook: A.gente Comunicação
- Agência Experimental em Relações Públicas, pelo e-mail: rpemacao@uniso.br
ou ainda pelo telefone (15) 2101-7044.
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Programa de Extensão
inscreve projetos

E

stá aberto o processo seletivo de projetos para o período
2016/2017 do Programa de Extensão Universitária. Nesta fase, os professores poderão inscrever suas propostas,
dentro de uma das áreas temáticas do
Programa: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio
Ambiente, Tecnologia e Produção, Saúde
e Trabalho. O edital está disponível em
www.uniso.br/extensao/probex.
O proponente deverá protocolar seu
projeto, juntamente com a documentação exigida pelo edital, até 18 de maio,
das 8h às 12h e das 13h às 16h30, na Se-

cretaria de Apoio do Programa, localizada no 2º andar do Prédio Administrativo
da Cidade Universitária. A divulgação
dos projetos pré-qualificados será no dia
3 de junho, conforme o cronograma do
edital.
Já o período de inscrição dos alunos
nos projetos qualificados ocorrerá de 13
a 17 de junho. Os candidatos poderão optar pela inscrição no Programa de Bolsa
de Extensão (Probex), que oferecerá 40
bolsas de estudo de 50% da mensalidade,
ou no Programa Voluntário de Extensão
(Provex).
Outras informações: (15) 2101.7072.

Semana do Meio Ambiente
reúne quatro cursos

Divulgação

Evento organizado integralmente pelos alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental
e Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, será realizado nos dias 7, 9, 10
e 11 de maio, com o tema central “Meio
Ambiente em Questão”, marcando as comemorações do Dia Mundial do Meio
Ambiente, em 5 de junho.
A programação é variada, reunindo
palestras, minicursos, gincanas, mesas-redondas, visitas técnicas, concurso, plantio, trilhas e doação de mudas. A abertura
contará com uma mesa-redonda sobre o
tema “O panorama do desastre em Mariana - MG e na Baía de Santos e as fragilidades nas políticas públicas e do meio

Inscrições abertas
para o Doutorado em
Ciências Farmacêuticas
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas está com inscrições
abertas para o primeiro processo seletivo
do Doutorado. Os candidatos podem realizar a inscrição mediante o preenchimento
do requerimento online e entrega da documentação exigida, dentre outros critérios
estabelecidos pelo edital, até o dia 13 de
maio (as inscrições via correio devem ser
postadas até 11/5).
O Programa de Ciências Farmacêuticas possui área de concentração em “Medicamentos e Saúde”, com duas linhas de
pesquisa: “Avaliação de substâncias bioativas e sistemas de liberação de fármacos”
e “Uso Racional de Medicamentos”. Tem
como objetivo a formação de pesquisadores, educadores e gestores voltados às
necessidades atuais e relevantes da área
de Saúde. Informações e inscrições: www.
uniso.br

ambiente”, com a participação dos professores Denise Grotto, Martinho CamarI Congresso Internacional
go Milani, Vidal Dias da Mota Jr. e André
de Educação recebe
Cordeiro Alves dos Santos (Ufscar), que
trabalhos
realiza uma pesquisa sobre a área afetada
em Minas Gerais.
O I Congresso Internacional de EduOutros destaques são o plantio de mucação receberá a inscrição de trabalhos,
das na Praça da Biodiversidade, em parno período de 19 de maio a 15 de agosceria com a Secretaria do Meio Ambiente
to, pelo site: www.uniso.br. Promovido
de Sorocaba, o minicurso de técnicas de
pelo Programa de Pós-Graduação em
coleta de solos, para marcar a passagem
Educação – Mestrado e Doutorado, o
do Dia Nacional da Conservação do Solo,
evento acontecerá de 24 a 26 de outubro,
além da visita técnica à Estação de recina Cidade Universitária, com o tema
clagem de bituca de cigarro em Votoran“Cotidiano Escolar: (in)quietudes e frontim.
teiras em conhecimentos e práticas eduProgramação completa, inscrições e
cacionais”.
outras informações: www.uniso.br.
As discussões e propostas a serem
apresentadas deverão se pautar em alternativas educacionais, por meio de estudos
e pesquisas sobre as interfaces entre as
práticas escolares e a vida cotidiana.
Além da apresentação de trabalhos, o
evento terá mesas-redondas e sessões de
conversas, com a presença de pesquisadores de referência do Brasil e também da
Alemanha, Bogotá, Espanha, Japão e México. A conferência de abertura será ministrada pelo professor Lupicínio Rueda,
da Universitat Autònoma de Barcelona,
Espanha.
O evento é voltado a estudantes de
Graduação, Pós-Graduação, professores das redes públicas, profissionais e
pesquisadores da Educação e demais
interessados. Mais informações: www.
uniso.br.

Minicurso de técnicas de coleta de solos está na programação

uniso.br
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Mídias são objeto de
estudo de três grupos

O

Mestrado em Comunicação e
Cultura da Uniso possui três
grupos de pesquisa em atividade, que realizam encontros periódicos
para o estudo de uma variedade de fenômenos no campo das mídias. São eles o
Grupo de Pesquisa de Mídias, Cidades e
Práticas Socioculturais (MidCid), o Grupo de Estudos em Imagens Midiáticas
(GPIM) e o Grupo de Estudos de Narrativas Midiáticas (NAMI).
Os encontros são dirigidos aos alunos do Programa e abertos aos demais
interessados. Não é necessário fazer inscrição para participar, basta comparecer
aos encontros, que acontecem na Cidade
Universitária.

Grupo de Pesquisa de Mídias, Cidades e Práticas Socioculturais (MidCid). Realiza encontros mensais e tem
como objetivo investigar os múltiplos
fenômenos de comunicação que pontuam
o espaço urbano, especialmente os que se
relacionam à arte, à ciência, ao corpo, à
cultura popular, ao consumo, às instituições e às novas tecnologias. Próximos en-

contros: 6/6, 19/9 e 21/11, no Anfiteatro
da Biblioteca, das 13h às 15h.

Grupo de Estudos em Imagens Midiáticas (GPIM): Vinculado à linha de
pesquisa Análise de Processos e Produtos
Midiáticos. Próximos encontros: 30/5, no
Auditório da Biblioteca, e 13/6, Auditório
do Bloco D, às 14h.

Curtas
Univer-Cidade

O próximo encontro do Programa
“Univer-Cidade: uma aproximação necessária” será realizado no dia 17 de
maio, às 19h, sobre “Formação de professores e representações sociais”, com
a professora Vânia Boschetti, do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE). O evento é aberto ao público e
acontecerá no auditório da Escola Municipal Getúlio Vargas (Av. Dr. Eugênio
Salerno, 298, Santa Terezinha). Inscrições gratuitas pelo site: www.uniso.br.
O Univer-Cidade foi criado para comemorar os 20 anos do PPGE e promove
encontros mensais sobre temas relacionadas à Educação.

Grupo de Estudos de Narrativas
Midiáticas (NAMI): As principais indagações do grupo referem-se à transformação das narrativas, desde sua gênese oral
às suas configurações contemporâneas,
incluindo-se aspectos de linguagem, seus
suportes, suas repercussões socioculturais, Bate-papo literário
seu caráter de mediação, seus conteúdos
Três ex-alunos do curso de Letras
míticos, políticos, poéticos e seus desdo- estarão na Uniso, no dia 4, para o lanbramentos intersubjetivos. O que se tem çamento de livros e uma conversa sobre
buscado, portanto, é aprofundar estudos literatura. Caio Henrique Solla, autor de
de teorias e encontrar metodologias que Salinger, que analisa a obra “O apanhapossam contribuir com os estudos das dor no campo de centeio”; John Lennon
narrativas midiáticas contemporâneas. da Silva, autor do livro de poemas “VePróximos encontros: 20/6 e 20/9, no Anfi- lhos suicidas”, e João Paulo Hergesel,
teatro da Biblioteca, e 28/11, no Auditório que participa com as obras “Sevilla” e
Central, das 14h às 16h.
“Porquê azul”, da antologia de contos
“Veneno!”. O encontro acontecerá às 19
horas, no câmpus Trujillo.

Cine História

O Cine História da Uniso realizará
mais um encontro, no dia 7 de maio,
para exibição e debate do filme “Half
Nelson - Encurralados”. A produção
mostra um professor de História que
procura desenvolver um espírito crítico
e de cidadania em seus alunos, em detrimento de um currículo programático
estanque, porém, sofre de com o vício
em crack. 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.
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Vestibular

Inscrições abertas para o vestibular
do 2º semestre, que oferece 50 cursos
em diversas áreas. Os candidatos podem
se inscrever até 19 de maio pelo site
www.uniso.br ou no Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA) da Cidade Universitária ou câmpus Trujillo. A taxa de
inscrição custa R$ 100,00. A prova será
realizada no dia 22 de maio, às 9h30.

