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Meta do projeto é distribuir 60 mil mudas

seis municípios abrangidos pelas Bacias
Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio
Tietê, dentre outras ações. Uma das preocupações do projeto é quanto ao rigor técnico na produção de plantas medicinais e
na orientação à população. Por isso, está
prevista a capacitação de agentes, que serão iniciados, por meio da realização de
cursos, sobre os aspectos da coleta de sementes e das técnicas de implantação de
“farmácias vivas”, bem como noções de
fitoterapia, para que possam atuar com a
difusão dessas informações. Também serão editados dois livros, um sobre as espécies coletadas e outro sobre as principais
espécies medicinais utilizadas na Região.
A meta é distribuir 60.000 mudas e
940.000 sementes, até o fim de junho de
2018.
Participam do projeto a Prefeitura de
Sorocaba, por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, o Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, a
Ufscar e a Associação Voturaty de Votorantim. Pela Uniso, participam professores e alunos dos cursos de Ciências Biológicas, Farmácia e Engenharia Ambiental.

Curso de
Odontologia é
aprovado pelo MEC

A Uniso obteve a aprovação do Ministério da Educação para a implantação do curso de Odontologia, que será
oferecido no próximo processo seletivo, com turmas ingressantes em 2017.
A Portaria nº 214/2016, que autoriza o funcionamento, foi publicada pela
Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior, no dia 24 de
junho. Para isso, a Universidade passou por uma avaliação in loco realizada pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas (INEP), que analisa três
aspectos: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.
O novo curso será oferecido em período integral na Cidade Universitária,
com no mínimo dez semestres de integralização. O objetivo é a formação do
profissional cirurgião-dentista capaz
de atuar em todos os níveis de atenção
à saúde bucomaxilofacial, com competências para a promoção da saúde,
prevenção, terapêutica e reabilitação
de pacientes portadores de alterações
patológicas que acometem a estrutura
bucal.
Com isso, a Uniso passa a oferecer
nove cursos na área de Ciências Biológicas e da Saúde, que já conta com
Ciências Biológicas, Educação Física
(Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Terapia Ocupacional.
O Edital com todas as informações
sobre o curso, bem como sobre o processo seletivo, será divulgado neste
semestre.
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caba de ser aprovado um convênio com o Ministério da Educação para a implantação do
Centro de Mudas e Sementes de Espécies
Florestais e Medicinais da Região de Sorocaba. O projeto foi proposto pela Uniso
e será executado em parceria com outras
instituições.
Esse projeto promoverá o cultivo e
distribuição de espécies, em duas frentes
de atuação: A conservação da biodiversidade, com o fornecimento de mudas nativas para apoio a atividades de conservação e de recuperação dos ecossistemas
regionais, em especial na área das Bacias
Hidrográficas dos Rios Sorocaba e Médio
Tietê; e a implantação e difusão de “farmácias vivas” na atenção básica em saúde,
em Sorocaba e Região, oferecendo como
opção à população o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.
As ações de reflorestamento assumem
particular importância dentro da realidade
regional. Conforme aponta o projeto, com
base em dados oficiais, dos 35 municípios
da Região, 20 possuem menos do que
10% de vegetação natural.
Já o cultivo de “farmácias vivas” tem
embasamento na Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, dentro
do SUS, e coincide com o uso de práticas
medicinais tradicionais, que atendem a
80% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No
Brasil, tais ações de conservação se justificam por se tratar da flora mais diversificada do mundo, com cerca de 60.000 espécies vegetais superiores, que oferecem
diversos tipos de recursos à população.
Para a viabilização do Centro, será realizada a catalogação de 200 espécies em

Arquivo

Centro de mudas fornecerá
espécies florestais e medicinais
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Assecoms

Biblioteca amplia
acesso a acervo digital

Anote
Início das Aulas

O período letivo terá início no dia 1º
de agosto, na Cidade Universitária e no
câmpus Trujillo. As atividades de recepção
aos calouros e veteranos ficarão a cargo da
Coordenação de cada curso. Na primeira
semana de aulas, cartazes com a localização das salas serão afixados em todos os
blocos. Lembrando que na Uniso, assim
como em outras Instituições de Ensino Superior do munícipio, o trote é proibido pela
lei 10.450/13. Um ótimo semestre a todos.

Pós-graduação Lato Sensu

A

Portal “Minha Biblioteca” oferece acesso online a mais de 5 mil títulos

Biblioteca “Aluísio de Almeida” ampliou o acesso ao
número de editoras que oferecem livros eletrônicos. Por meio do
portal “Minha Biblioteca”, os alunos
têm acesso a mais de 5 mil títulos em
todas as áreas do conhecimento das
principais editoras de livros acadêmicos
do Brasil, Grupo A, Grupo Gen–Atlas,
Manole e Saraiva.
O acervo pode ser consultado de
qualquer computador ou dispositivo
móvel, a qualquer horário, e está integrado ao catálogo online da biblioteca.

A Uniso já oferece acesso aos acervos digitais da CAPES e do Portal Saúde Baseada em Evidências, do Ministério da Saúde, e também da Biblioteca
Virtual Universitária Pearson (Multidisciplinar), que disponibiliza cerca de
2.400 livros eletrônicos.
Esses serviços podem ser acessados na página principal do site da Uniso (uniso.br) e também pelo endereço:
http://www.uniso.br/biblioteca. Nesse
espaço, também são disponibilizados
links para consultas às publicações e
periódicos da Uniso.

De 1º a 11 de agosto, será realizada
a segunda edição da Semana de Arquitetura e Urbanismo 2016, que abordará o tema “O Arquiteto é um Agente
Transformador”, marcando a recepção
aos calouros e veteranos.
A programação contemplará palestras, oficinas e apresentação de projetos, no período de 1º a 5 de agosto, na
Cidade Universitária. O encerramento
acontecerá no dia 11, no Sesc de Sorocaba, com uma palestra sobre Mobilidade Humana.
Um dos destaques na Semana será
a apresentação do projeto sustentável
“Bairro da Gente” em implantação em
Limeira, por seus idealizadores Raouda Assaf e Iury Lima, em palestra no
dia 3 de agosto, no Auditório F, às 9h.
Dentre os participantes, também
expediente
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Arquitetura e Urbanismo
tem semana de atividades

está o Estúdio CaseLúdico, responsável pela exposição no MIS do “Castelo Rá Tim Bum” e “O Mundo de Tim
Burton”, que abordará “Comunicação
Cenográfica”, no dia 2, também no Auditório F, às 20h.
Todas palestras são abertas ao público e não precisam de inscrição, porém recomenda-se chegar com antecedência para garantir lugar no auditório.
Já para as oficinas, as inscrições devem
ser feitas pelo e-mail: semanadearquiteturauniso@gmail.com, que também
fornece outras informações.
A organização é dos alunos, com o
apoio da Coordenação do Curso. A edição de fevereiro da Semana debateu “O
Arquiteto e o Espaço Público”. A programação completa está disponível no
site da Uniso: www.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)

A Uniso está oferecendo diversos cursos nas áreas de MBA e Negócios, Engenharia, Saúde, Comunicação e Design.
As matrículas devem ser feitas na Cidade
Universitária, na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu, no terceiro andar do
Bloco C – sala 307, de segunda a sexta-feira. Ex-alunos da Uniso e grupos de
uma mesma empresa têm condições especiais de preços. Mais informações: (15)
2101.7171 ou posgraduacao.uniso.br/
mba-e-especializacao.

Semana de Psicologia

A Semana de Psicologia será realizada
de 24 a 26 de agosto, na Cidade Universitária, com palestras e mesas-redondas,
nos períodos da manhã e da noite. O tema
desta edição é “Interdisciplinaridade: o
diálogo da Psicologia com outras áreas
do Conhecimento”. As inscrições serão
abertas em breve no site da Uniso: www.
uniso.br. A entrada é aberta a todos os interessados.

Curso de Extensão

Estão abertas as inscrições para o curso de extensão “Dimensionamento de Estruturas em Concreto Armado utilizando
o software Eberick (AltoQI)”, voltado a
estudantes de Engenharia Civil e profissionais da área, com conhecimento básico
em concreto armado e/ou estruturas.
O curso será ministrado pelos professores e engenheiros Paulo Cavalcante Ormonde e Mauro José Soldá, aos sábados,
das 9h às 16h10, a partir de 20 de agosto,
quinzenalmente. O custo é três parcelas
de R$ 127,00. As inscrições devem ser
feitas pelo e-mail: cursosext@uniso.br.
Outras informações: www.uniso.br/extensao/cursos ou pelo telefone 2101.7072.
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Uniso é credenciada para
oferecer cursos a distância

A

Uniso foi credenciada pelo
Ministério da Educação para
oferecer cursos superiores
na modalidade a distância, conforme a
portaria nº 664/2016, publicada no dia
18 de julho.
Para a autorização, a Universidade
passou pela avaliação in loco, realizada em abril por uma comissão de avaliadores, obtendo nota 4, numa escala
de 1 a 5, conforme critérios de organização institucional para Educação a
Distância, corpo social e instalações
físicas.
O primeiro curso nesta modalidade
será o tecnológico em Gestão Ambiental, que foi avaliado no ano passado,
também recebendo nota 4. As inscrições deverão ser abertas no processo
seletivo deste semestre, com início
previsto em 2017. Outros cursos estão
sendo estudados.
O Reitor, professor Fernando de Sá
Del Fiol, destaca que o objetivo é aten-

Inscrições abertas
para o financiamento
estudantil da Uniso

De 1 a 19 de agosto, estarão abertas
der as pessoas que muitas vezes não
as inscrições para o Crédito Educacional
têm horário fixo de trabalho ou não – Creduniso, opção de financiamento estutêm condições de se deslocar até a uni- dantil que a Uniso oferece aos estudantes
versidade. “Mais um importante passo
da Graduação. Pelo Creduniso, é possível
no processo de consolidação da Uniso”, financiar 50% do valor da semestralidade
comenta.
do curso.
O projeto de implantação da EduPodem se inscrever alunos regularcação a Distância teve início com o
mente matriculados e que atendam aos
oferecimento de componentes curricu- demais critérios estabelecidos pelo edital.
lares em cursos de graduação, dentro A inscrição deve ser feita pelo site www.
do limite permitido na legislação de
uniso.br, seguida da apresentação da do20% da carga horária dos cursos, con- cumentação no Serviço de Atendimento
forme explica o assessor de planeja- ao Aluno (SAA) da Cidade Universitária.
mento e acadêmico, professor Rafael Informações e inscrições: http://www.uniso.br/hs/creduniso/
Bunhi.
A opção em oferecer Gestão Ambiental se deu em virtude do conheci- Alunos Top são
premiados em
mento da Universidade na área, além
cerimônia
da experiência obtida com a realização
do curso na Pós-Graduação Lato Sensu,
No dia 26 de agosto, os alunos contemna modalidade a distância.
O polo de apoio presencial é a Ci- plados na 7ª edição do programa “Quem
é Uniso é Top”, referente ao primeiro sedade Universitária e o credenciamento
mestre, serão premiados. A cerimônia será
é válido por 8 anos.
realizada no Auditório Central, Cidade
Universitária, às 8h e às 19h, respectivamente, para os alunos do período matutino
e noturno.
Os contemplados receberão um Certificado de Mérito Acadêmico, uma licença do Curso de Inglês Voxy, com dude Humor de Piracicaba no primeiro
ração de três meses, e uma camiseta Quem
ano do curso na Uniso. “Esse Salão me
é Uniso é Top. A lista dos alunos Top está
ajudou a entrar no mundo profissional
da ilustração e me deu muita referên- disponível em www.uniso.br
O objetivo do programa é reconhecer
cia”, conclui.
os estudantes que tiveram o melhor desempenho acadêmico a cada período letivo, segundo ranking que considera a
média aritmética dos componentes cursados, entre outros critérios.
Informações: alunotop@uniso.br e
2101.7009.

Ex-aluno é premiado por
caricatura em Salão de Humor

Feira de Ciências
Estão abertas até 30 de setembro as
inscrições para a Feira de Ciências, que
acontecerá em dezembro, na Uniso. Podem participar estudantes do Ensino
Fundamental, com apresentação de projetos individuais sobre o tema “Alimento:
Energia e outras curiosidades”. A Feira faz
parte do Projeto Escola e Universidade,
coordenado pela professora Renata Lima,
voltado à difusão do conhecimento científico nas escolas de Ensino Fundamental
e Médio. Inscrições e informações: www.
uniso.br

uniso.br

Divulgação

Nicolas Viotto, formado em Design
pela Uniso, foi premiado no 24º Salão
Universitário de Humor de Piracicaba,
com a caricatura do chef francês Erick
Jacquin, jurado do programa MasterChef Brasil. Viotto empatou no
primeiro lugar com o iraniano Pooya Abdoli na categoria
“Voto Internet”, na qual os autores selecionados para o evento podiam indicar obras de sua
preferência. Os dois vencedores
receberam o prêmio especial
“Prof. Almir de Souza Maia” e a
caricatura foi curtida pelo próprio Jacquin nas redes sociais.
Segundo Viotto, os salões de
humor são um importante espaço para a divulgação artística.
“Procuro sempre participar desses eventos, pois, além de contribuir com os salões, você acaba conhecendo muito sobre o
universo da ilustração e também
tendo contato com desenhistas
conceituados, muitos dos quais
sou fã”, afirma.
O chef Erick Jacquin, por Nicolas Viotto
O designer conheceu o Salão
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Encontro de Comunicação
e Cultura recebe inscrições

E

turais no Brasil e no mundo.
stão abertas as inscrições
Esta edição comemora os dez anos
para o X Encontro de Pesdo Programa de Pós-Graduação em Coquisadores em Comunicação
municação e Cultura da Uniso, que proe Cultura e o I Simpósio Internacional
em Comunicação e Cultura, que a Uni- move o encontro anualmente, em parceso realizará nos dias 26 e 27 de setem- ria com o Programa de Pós-Graduação
bro, com o tema “Hibridações: mídias, em Ciências da Comunicação da Escola
territórios e identidades”. Os interes- de Comunicações e Artes (ECA-USP),
com o apoio da Fundação do Ampasados podem participar como ouvintes
e também enviar trabalhos para apre- ro à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP). Participam mestres, doutosentação.
res, mestrandos e doutorandos, de várias
A programação contará com três
instituições do País, e profissionais da
conferências, lançamento de livro e
atrações culturais, além das apresenta- comunicação.
Para apresentação de trabalho, as
ções de trabalhos que serão organizainscrições prosseguem até 7 de agosto.
dos em 20 grupos, contemplando temas
Para a participação como ouvinte, até
como Fotografia na Rede, Metodologia
em Jogos, Cultura Contemporânea, Mí- 20 de setembro.
Inscrições pelo site: www.uniso.br/hs/xdia e Gênero. O objetivo é discutir as
inúmeras possibilidades que tangem as -epecom. Mais informações: encontro2016@
hibridações comunicacionais e/ou cul- uniso.br, 2101-7104 ou 2101-7008.

Curtas
Univer-Cidade

No dia 9, o Programa Univer-Cidade
debaterá o tema “Formação para a cidadania ou capacitação para o mercado?”,
com o professor Pedro Goergen, do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE). O evento é aberto ao público
e será realizado às 19h, no auditório da
Escola Municipal Getúlio Vargas (Av. Dr.
Eugênio Salerno, 298, Santa Terezinha).
Informações e inscrições: www.uniso.br

Colação de Grau

No dia 16, colarão grau formandos
em Arquitetura e Urbanismo, Eng. Ambiental, Eng. Civil, Eng. de Produção,
Eng. Química, Farmácia e Jogos Digitais. Já no dia 18, será a vez de Administração, Direito, Gestão de Qualidade,
Gestão de Recursos Humanos, Gestão
Financeira, Logística e Pedagogia. As
cerimônias acontecem no salão de festas
Monteiro Lobato, às 19h30. Informações
2101.7009 (Assessoria de Comunicação/
Eventos) ou 2101.7030 (Secretaria Acadêmica).

Congresso de Educação

O I Congresso Internacional de Educação - “Cotidiano Escolar: (in) quietudes e fronteiras em conhecimentos e práticas educacionais”, que a Uniso realizará
de 24 a 26 de outubro, está inscrevendo
trabalhos até 15 de agosto, data máxima
para envio do resumo. Para ouvintes, a
inscrição tem a inscrição tem desconto
até 15 de setembro. O evento é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação, que está completando 20 anos.
Inscrições e informações: www.uniso.br.
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Teses e Dissertações

Em agosto, acontecem mais três
bancas de defesa na Pós-Graduação, na
Cidade Universitária: Dia 8, banca de
Marcelo de Souza Leite, no Mestrado em
Educação, com a dissertação “Conservatório Maestro Henrique Castellari: história e memória (1966-2001)”, às 14h30,
Auditório do Bloco D; no dia 16, banca
de Elaine Cristina de Matos Fernandez
Perez, no Doutorado em Educação, com
a tese “Medicalização e Educação: o
entorpecimento da infância no cotidiano
escolar”, às 14h, no Auditório Central; e
no dia 29, banca de Vera Lucia Muniz
Bassoi, no Mestrado em Comunicação
e Cultura, com a dissertação “Comunicação e pensamento sistêmico: um estudo sobre ´Constelações Familiares´”, às
9h30, no Auditório do Bloco D.

