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Reprodução

e 24 a 26 de outubro, será realizado o I Congresso Internacional de Educação - “Cotidiano Escolar: (in) quietudes e fronteiras em
conhecimentos e práticas educacionais”,
que terá conferências, sessões de conversa e mesas-redondas, com a participação
de pesquisadores de referência do Brasil
e também da Alemanha, Colômbia, Espanha, Japão, México e Suíça.
Ao longo dos três dias, estarão em
pauta temas como pesquisas e práticas
docentes, crianças, culturas e educação,
minoridades no cotidiano escolar, escolas: (in)quietudes e fronteiras, educação
e multiculturalismo, e corporeidades no
cotidiano escolar.
Para a conferência de abertura, o
convidado é o professor Lupicínio Íñiguez-Rueda, Coordenador do Programa
de Doutorado em Psicologia Social, da
Universitat Autônoma de Barcelona, com
doutorado em Filosofia e Letras.
Na conferência de encerramento, participarão Christian Reutlinger, da St. Gallen
University of Applied Sciences, da Suíça,
por vídeo conferência, e Johannes Kniffiki,
da Alice Salomon University, da Alemanha.

Professor da Espanha fará a abertura

O evento também terá a apresentação
de cerca de 200 trabalhos científicos trazidos de mais de 50 instituições de várias
regiões do País, como do Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Manaus, Pará, Minas
Gerais e São Paulo.
As apresentações serão realizadas em
seis eixos temáticos: Conhecimentos, arte
e cultura; Formação e atuação docente;
Perspectivas filosóficas e políticas da Educação; Processos educacionais e de subjetivação; Saberes e fazeres no cotidiano
escolar; e Perspectivas históricas da Educação.
A programação contempla ainda atrações culturais, como o Grupo Ginástico da
Unicamp, música com Dani Black, peça
teatral “Rua sem saída” e o grupo coral
infanto-juvenil Quilombinho, além de lançamento de livros e exposição da Associação de Leitura do Brasil (ALB).
O Congresso tem como objetivo discutir alguns dos desafios atuais na área
educacional, manifestos no cotidiano escolar em múltiplas e diferentes culturas,
a atuação dos profissionais de Educação,
bem como compartilhar diferentes concepções científicas que se ocupam desses
assuntos.
A realização é do Programa de PósGraduação em Educação - Mestrado e
Doutorado, que está completando 20 anos,
com o apoio do DAAD-Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico, de grupos de
pesquisa parceiros e de pesquisadores da
Uniso.
As inscrições para ouvintes serão aceitas até 23 de outubro, pelo site: uniso.br,
que disponibiliza a programação completa.
São esperados profissionais, pesquisadores
e estudantes de Educação e áreas afins.

Vestibular 2017 tem
cinco cursos novos
e cursos pela EaD

A Uniso abre as inscrições para o
Processo Seletivo 2017, oferecendo 65
cursos presenciais, cinco deles novos,
Biomedicina, Engenharia Agronômica,
Gestão Hospitalar, Moda e Odontologia.
Esta edição também marca o lançamento da Educação a Distância (EaD),
com oito cursos de Graduação Tecnológica nesta modalidade: Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos,
Gestão Financeira, Logística, Marketing
e Processos Gerenciais.
A Uniso obteve recentemente o credenciamento do Ministério da Educação
para a implantação da EaD, com o objetivo de atender as pessoas que muitas
vezes não têm horário fixo de trabalho
ou não têm condições de se deslocar até
a Universidade.
As inscrições serão realizadas de 4 a
20 de outubro, pelo site www.uniso.br,
ou no Serviço de Atendimento ao Aluno
(SAA) da Cidade Universitária (Rodovia Raposo Tavares, Km 92,5 - 1º andar
do Prédio Administrativo, das 9h às 20h)
ou câmpus Trujillo (Avenida General
Osório, 35 - Prédio A, das 12h às 20h). A
taxa de inscrição para fazer a prova custa R$ 100,00.
A Uniso também está aceitando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) a partir de 2013 para a inscrição
no processo seletivo. Aquele que optar
por essa modalidade será classificado de
acordo com as notas obtidas no exame e
não precisará fazer a prova do vestibular.
A taxa de inscrição é de R$ 50,00.
Informações: www.uniso.br, (15)
2101.7000 (opção 2) ou vestibular@
uniso.br.
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Congresso de Educação recebe
pesquisadores internacionais
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Concurso Literário recebe
mais de 400 trabalhos

A

s inscrições para o 35º Concurso Literário - Edição 2016,
promovido pelo curso de Letras, foram encerradas com a participação
de 224 autores de diferentes estados e
também de países como Tóquio, Itália e
Portugal, que apresentaram 436 crônicas,
tema escolhido para esta edição.
A final acontecerá no dia 21 de outubro, encerrando a 30ª Semana de Letras,
com a apresentação dos cinco trabalhos
finalistas, que serão avaliados e classificados, em uma cerimônia aberta ao público, às 19h, no Salão Vermelho do câmpus
Trujillo. As obras finalistas serão conhecidas no dia 7 de outubro, pelo site: www.
uniso.br.
A avaliação é realizada por professores

Anote
Dia do Tecnólogo

O evento comemorativo ao Dia do Tecmestres e doutores da Uniso, conforme cri- nólogo, com o tema “Empregabilidade e
térios de qualidade, criatividade, adequa- Carreira dos Tecnólogos em face à Crise
ção da linguagem, propriedade do gênero - Oportunidades”, será realizado no dia 8 de
literário adotado e grau de literalidade.
outubro, das 14h às 17h, no Salão VermeOs autores finalistas receberão como lho do câmpus Trujillo, com entrada aberpremiação honorífica o certificado de par- ta ao público. Os palestrantes convidados
ticipação no concurso, além de suas obras são a professora Vanessa Coan, psicóloga
serem lançadas em um e-book, com orgado trabalho, da empresa Emerson Process,
nização da Editora Jogo de Palavras, para
Cristina Salzane, da ABRH, e o professor e
distribuição gratuita.
Semana de Letras – A Semana de Letras administrador Sérgio Gonçalves.
terá início no dia 17 de outubro, com programação variada, que contempla ativida- Prouni
Os alunos que tiveram a Bolsa Prouni
des como palestras, bate-papo, lançamento
de livro, exposições e atrações culturais. O renovada para este segundo semestre de
evento é gratuito e aberto ao público. In- 2016 devem assinar o Termo de Atualiformações e programação completa: www. zação Coletiva do Usufruto da Bolsa, até
14 de outubro, no Serviço de Atendimento
uniso.br, em Eventos.
ao Aluno (SAA). Os bolsistas que tiveram
baixo rendimento com reconsideração de
encerramento também terão à disposição
os termos a serem assinados neste período.
A renovação da bolsa é de total responsabilidade do aluno e o não comparecimento
no prazo informado implicará na suspensão automática da bolsa.

Assecoms

Educação Física promove
atividades aos alunos

Avaliação dos cursos

O curso de Educação Física está trazendo novas atividades aos alunos. Na
Academia Uniso, os frequentadores agora
têm acesso a treinamento funcional, aulas
de alongamento e abdominal. Além disso, desde setembro, há cinco estagiários
atuando no espaço, com a orientação do
técnico responsável. A Academia funciona no térreo do Prédio Administrativo, na
Cidade Universitária, de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e das 15h às 19h.
O curso também está promovendo aulas gratuitas de capoeira aos alunos e funcionários, às terças e quintas-feiras, das
11h30 às 13h, no Laboratório de Atividades Expressivas e Recursos Terapêuticos,
localizado no Prédio de Apoio 2, na Cidade Universitária.
Essa atividade faz parte do projeexpediente
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Abertura das aulas gratuitas de capoeira com apresentação do grupo Abadá Capoeira

to de extensão “Aprendendo Capoeira”,
que será desenvolvido ao longo de um
ano pelo aluno Rodrigo Hashexa, com a
orientação do professor Vagner Reolon
Marcelino, Coordenador do Curso. Os interessados em participar devem se inscrever pelo e-mail: cursosext@uniso.br.
Os alunos também podem utilizar as
quadras do Ginásio de Esportes da Uniso,
em frente ao câmpus Trujillo, agendando
pelos e-mails: vagner.marcelino@prof.
uniso.br ou lucas.neves@uniso.br.
Outras novidades estão sendo programadas para 2017, conforme comenta o professor Vagner. Desde agosto, as
atividades que eram desenvolvidas pelo
extinto Núcleo de Esportes e Recreação
da Uniso passaram para a supervisão do
curso de Educação Física.

O Uniso Notícias é uma publicação mensal produzida pela Assessoria de Comunicação Social da Uniso - Assecoms.
Editora Responsável: Vivian Marques (MTB 35.811)
Equipe: Paula Rafael Gonzalez Valelongo (Revisão Ortográfica), Luiz Fernando Almeida Santos (Diagramação) e Aline
Maria Acquaviva Carrano (Estagiária)

A avaliação dos nove cursos que farão
o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) prossegue até 10 de
outubro: Agronomia, Educação Física, Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia,
Fisioterapia, Gestão Ambiental, Medicina
Veterinária e Nutrição.
Os alunos podem participar respondendo ao questionário disponível no site da
Uniso: www.uniso.br, na página principal,
em Aluno Online, na opção Avaliações,
disponível no menu lateral. Também pode
ser acessado via APP Aluno, com o sistema operacional Android ou IOS.

Evento internacional

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - Mestrado e Doutorado promoverá, no dia 10 de outubro,
a “I Oficina em Políticas Informadas por
Evidências: conhecimento e prática para
fortalecer os serviços de saúde”. O evento,
com formato internacional, faz parte das
atividades do Grupo de Pesquisa em Serviços de Evidência para o Monitoramento e Avaliação (Seriema). A programação
contempla grupos de trabalho, palestras e
mesa-redonda. Um dos convidados é Eddy
Lang, da University of Calgary, do Canadá.
As inscrições são gratuitas e estão abertas
no site: www.uniso.br.
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O

nze cursos da Uniso foram
Essa publicação resulta de uma avaestrelados na avaliação re- liação realizada com os cursos superioalizada pelo Guia do Estu- res, a partir da aplicação de um questiodante (GE), da Editora Abril, na publi- nário e de entrevistas, que consideram
cação GE Profissões Vestibular 2017, itens como titulação do corpo docente e
que entrará em circulação no dia 14 de
produção científica de cada curso. Partioutubro. Confira a relação no quadro.
cipam apenas cursos bacharelados, com
Alguns cursos, como Enfermagem, exceção de Pedagogia.
Engenharia Química e Sistemas de InUm grupo de pareceristas é resformação foram indicados pela primeira
ponsável pela avaliação, cuja classifivez. Outros, por várias edições consecu- cação dos cursos são “excelente” (que
tivas: Pedagogia e Terapia Ocupacional equivale a cinco estrelas), “muito bom”
acumulam a 10ª indicação; Direito, a 9ª, (quatro estrelas), “bom” (três estrelas),
e Farmácia, a 7ª. Administração e Comér- “regular”, “ruim” e “prefiro não opinar”.
cio Exterior são indicados desde 2012, Os cursos que recebem acima de três
enquanto Jornalismo pelo terceiro ano, e
estrelas recebem um selo de qualidade
Engenharia Ambiental, pela segunda vez.
referente à avaliação.

Projeto InterAção Mulher
tem primeiro encontro
No dia 11 de outubro, será lançado o
projeto “InterAção Mulher - Empreendedorismo, Comportamento e Cultura”,
que pretende promover o debate sobre
temáticas relacionadas ao empoderamento feminino, trazendo para a Uniso
mulheres atuantes nos segmentos industrial, comercial e social.
Para abrir a programação, a apresentação do projeto será realizada pela
professora Mariana Domitila, que está
coordenando as atividades, e também
ministrará a palestra “Life Coaching:
como empoderar e elevar a autoestima
da mulher”.
Como convidada, o evento receberá Graciane Leite, administradora pela
Uniso, fundadora da MarkeTÁ, empresa de treinamento de marketing para
pequenas empresas, que ministrará a
palestra “Ideias de Negócios para Em-

preender em Casa”.
Outra participante é a cantora Bárbara Pistila, que lançou seu segundo CD
neste ano com o tema “Mulher de Negócios”.
O evento é aberto ao público e será
realizado no Auditório C da Cidade
Universitária, das 19h30 às 21h30.
Além de encontros como esse, o
projeto pretende promover atividades,
como cursos, pesquisas, feira e grupos
de estudo. A iniciativa é uma parceria
dos cursos tecnológicos, do eixo gestão
e negócios, sob a coordenação do professor Argemiro Rodrigues de Souza,
idealizador do projeto, em parceria com
os cursos da área de Ciências Sociais
Aplicadas, coordenada pelo professor
Osmil Sampaio Leite. O projeto também conta com a coordenação da professora Mariana Domitila.

Parceria com
Mississipi College
oferece curso de inglês

John Piletz em visita à Uniso

Por meio do Programa de Internacionalização da Uniso, alunos, ex-alunos e
professores da Uniso podem estudar inglês
no Mississipi College, no Intensive English
Program, que será promovido em julho de
2017, com carga semanal de 20 horas e que
inclui hospedagem, alimentação, seguro
saúde e excursão.
Os interessados devem se inscrever até
31 de março, na Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (ARNI), na Cidade
Universitária, que funciona no Prédio Administrativo, segundo andar.
O Mississipi College é o mais novo
parceiro da Uniso. Recentemente, inclusive, um de seus representantes, o professor
John Edward Piletz, esteve visitando a Universidade e divulgando a oportunidade aos
alunos. Ele também ministrou seminário
sobre a pesquisa que está desenvolvendo
sobre microbioma intestinal, em parceria
com pesquisadores da Uniso, por meio do
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas.
Mais informações pelo telefone
2101.7005 ou e-mail arni@uniso.br.

Uniso lança rádio
web com participação
do curso de Jornalismo
Acaba de ser lançada a Rádio web Uniso,
que tem o curso de Jornalismo à frente, com
o intuito de mostrar à comunidade o que é
produzido pelos alunos e professores, além
de contar com a programação de uma rádio
convencional. A produção também terá o
envolvimento dos estudantes.
Três programas já estão no ar, o Rádio
Jornal Inclusão, que é apresentado diariamente pela rádio Cruzeiro FM, às 6h15; o programa Uniso Comunidade e o Evangelho do dia,
apresentado pelo Arcebispo Dom Eduardo
Benes de Sales Rodrigues, além de uma programa musical variado com todos estilos musicais. Para conferir a programação e ouvir a
rádio, acesse: http://radiouniso.com/.
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Onze cursos estrelados
no Guia do Estudante
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Open Design recebe criador
dos mascotes das Olimpíadas

Curtas
II MAAC

A II Mostra de Atividades Acadêmicas (MAAC), que será realizada de
7 a 12 de novembro, agora no formato
internacional, está recebendo inscrições
pelo site: www.uniso.br. Os participantes
terão acesso a 24 eventos dirigidos a diversas áreas, com mais de 200 atividades,
entre encontros, simpósios, fóruns, cursos, exposição de trabalhos, feiras e atividades culturais. Confira o regulamento
e as normas de participação pelo site:
www.uniso.br.

Lançamento de Livro

Paulo Muppet (à esq.), responsável pelos mascotes das Olímpiadas, fará a abertura

P

aulo Muppet, sócio da Birdo Stu- importantes. Um de seus recentes trabalhos,
dio, responsável pela criação dos “Parada Coca-Cola”, também foi desenvolmascotes das Olimpíadas, Tom vido para as Olimpíadas do Rio 2016. Além
de palestra, ele fará o lançamento do livro
e Vinicius, fará a abertura do Open Design
Uniso 2016, o maior evento sobre criativi- “In Nature We Trust”, que traz os conceitos
e processos criativos dos últimos dez anos
dade e design da Região, que será realizado
de trabalho.
de 14 a 20 de outubro.
Para o evento, também estão confirmadas
O evento marca os dez anos do curso de
Design, que traz para o debate o tema “De- as presenças de Karina Vargas, apresentadora
do Admirável Móvel Novo, do Canal GNT;
sign e Empreendedorismo: O design como
ferramenta para impulsionar negócios”. Hiro Kawahara, ilustrador e diretor de arte,
Grandes nomes fazem parte da programa- Ronald Kapaz, designer gráfico da Oz Deção, que contempla palestras e oficinas so- sign, além do Estúdio Blanka e do Estúdio
bre design, arquitetura, ilustração e empre- Colletivo, que foi capa de uma das edições
da Revista Pequenas Empresas & Grandes
endedorismo.
Outro convidado é Marko Brajovic, ar- Negócios.
As inscrições estão abertas a todos os intista multimídia, cenógrafo e um dos arquiteressados pelo site: designsorocaba.com.br,
tetos mais talentosos, que tem dedicado seus
estudos à arquitetura inteligente, com pro- que também disponibiliza a programação.
jetos em diversos países e vários prêmios
Informações pelo telefone (15) 2101.7093.

No dia 14 de outubro, será lançado o livro “Formação Profissional em
Saúde Mental: experiências, desafios e
contribuições da Residência Multiprofissional”, organizado pelas professoras
Soraya Diniz Rosa, Edilma Maria de
Albuquerque Vasconcelos e Raquel de
Mendonça Rosa-Castro, pela Editora
CRV. O livro é fruto das reflexões do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Uniso. O evento
será realizado das 18h às 22h, no Auditório Central da Cidade Universitária, com
entrada aberta ao público.

Campeonato de Ponte de Papel

O curso de Engenharia Civil está recebendo inscrições para o 2º Campeonato de Ponte de Papel, que consiste na elaboração de modelos reduzidos de pontes
treliçadas com o emprego de papel como
material principal. A participação é aberta a alunos de todos os cursos, que devem se inscrever até 17 de outubro, na
Coordenação do Bloco F, na Cidade Universitária, às segundas, das 8h às 10h, e
de segunda a quarta, das 18h às 19h. A
final acontecerá no dia 28 de outubro, no
Auditório F, às 19h. Informações: www.
facebook.com/unisopontepapel.
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Troca de Livros

Os alunos de Letras promoverão a
3ª Troca de Livros da Uniso, no câmpus
Trujillo. Livros usados, em bom estado
de conservação, podem ser trocados por
outros. De 24 a 28 de outubro, será realizada a arrecadação das 17h às 19h10,
para a troca no dia 3 de novembro, das
18h às 22h. A campanha é aberta a participação de todos os interessados. A
avaliação do livro ficará a critério da comissão organizadora do evento. Os livros
que não forem trocados serão doados a
uma escola pública.

