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da área de Ciências Sociais Aplicadas.
O Mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais, por sua vez, destaca a
publicação recente do livro “Conectando
peixes, rios e pessoas”, organizado pelo
professor Welber Senteio Smith e lançado em 28 de maio, aproveitando a proximidade com o Dia Mundial do Meio
Ambiente (5 de junho).
Esse é apenas um recorte da produção
científica da Universidade, que tem se
destacado no cenário nacional. Exemplo
disso é o professor Victor Balcão, dos
Mestrados em Ciências Farmacêuticas e
em Processos Tecnológicos e Ambientais,
que está entre os três mil cientistas brasileiros cujas pesquisas tiveram o maior
número de citações em trabalhos científicos, divulgados na internet, segundo levantamento realizado em fevereiro pelo
“Webometrics Ranking of World Universities”.
Conforme explica o professor José
Martins de Oliveira Júnior, Pró-Reitor
Acadêmico, o crescimento da Universidade, enquanto produtora de conhecimento,
se deve a uma série de fatores, dentre os
quais o incentivo à pesquisa, o amadurecimento dos programas, a aprovação de
vários projetos em agências de fomento
e a melhoria do parque de equipamentos
científicos.
“Tudo isso se somando ao aumento
das publicações fazem parte de estratégias que criarão as condições necessárias
para a expansão da Pós-Graduação”, explica o professor, comentando que o próximo passo é implantar o Doutorado nos
Programas de Ciências Farmacêuticas e
de Comunicação e Cultura.

A Uniso está lançando a 1ª Mostra de
Atividades Acadêmicas – MAAC, que reunirá uma série de eventos paralelos, entre
conferências, minicursos, mesas-redondas e
atrações culturais. O evento será realizado
de 3 a 5 de novembro, em todos os câmpus,
com inscrições abertas a partir do dia 15 de
junho.
O XVIII Encontro de Pesquisadores e
Iniciação Científica – EPIC e o XIII Encontro de Extensão – ENEX é um dos eventos
que passará a fazer parte da programação.
As inscrições para apresentação de trabalhos também estará aberta no dia 15.
O MAAC também abrigará, nesta edição, o Seminário de Pesquisa em Educação
(SEPED), o Encontro de Enfermagem, o
Simpósio de Biotecnologia, o Encontro da
Terceira Idade e a Academia de Arte e Cultura, entre outras atividades.
“É a primeira vez que unimos esforços
para agregar várias áreas do saber para compor o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão”, explica a professora Luciane
Cruz Lopes, presidenta do evento.
Para os interessados, há várias formas
de inscrição. O participante que se inscrever
na MAAC terá direito a conferir toda a programação, além de ter o direito de apresentar até dois trabalhos, totalizando 30 horas
de atividades complementares. Outra opção
é a inscrição em apenas um dos eventos paralelos. Informações: www.uniso.br.

EPIC acontecerá dentro da Mostra
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O

número de publicações
científicas realizadas pelos professores pesquisadores da Uniso mais que
triplicou nos últimos quatro anos, conforme o relatório anual referente a 2014. De
91 publicações, em 2011, entre artigos
em periódicos, capítulos de livros e produção de livros, a produção saltou para
318, no ano passado.
Entre as publicações consideradas de
maior relevância em 2014, está um artigo assinado por um grupo de docentes
do Mestrado em Ciências Farmacêuticas,
no periódico internacional “Colloids and
Surfaces B: Biointerfaces”. O trabalho,
coordenado pelo professor Victor Balcão, foi elaborado em colaboração com
os professores Fernando de Sá Del Fiol,
Marco Vinicius Chaud e Marta Vila, com
a participação da mestranda Cassia Antunes Glasser e do pesquisador da Unicamp,
professor Matthieu Tubino.
Pelo Programa de Pós-Graduação em
Educação, o professor Marcos Reigota,
em parceria com os pesquisadores da
PUC/SP, Mary Jane Spink e Mario Henrique da Mata Martins, publicou o artigo
“Repertórios linguísticos da interdisciplinaridade em periódicos brasileiros na
área de Psicologia”, na revista Paideia,
da USP, considerada A1 no Qualis, a
mais alta classificação da Capes/MEC.
Já no Mestrado em Comunicação e
Cultura, os professores Paulo Celso da
Silva e Monica Martinez tiveram a publicação do artigo “Fenomenologia: O uso
do método em Comunicação” na Revista
E-Compós, A2 pelo sistema WebQualis
da Capes, uma das mais bem avaliadas

Uniso realiza 1ª
Mostra de Atividades
Acadêmicas
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RP desenvolve projeto
para a Futsal Brasil Kirin

C

om o objetivo de propor- Brasil Kirin, e o seu público”, afirma a
cionar aos alunos o con- professora Mércia Segala Bruns, Coortato com o mercado, por
denadora do curso de Relações Públicas
meio de uma experiência
da Uniso.
teórico-prática em assessoria e consultoO projeto nasceu a partir de um bate
ria esportiva, e de difundir a importância -papo realizado em uma aula, no compodo papel do profissional na comunica- nente curricular Assessoria e Consultoria
ção corporativa, está em andamento o
em Relações Públicas, com o assessor
projeto “Relações Públicas no Futsal”, de comunicação Fellipe Drummond, que
desenvolvido pelo Curso da Uniso junto
tem como cliente o jogador Alessandro
à equipe Futsal Brasil Kirin, de Soroca- Rosa Vieira, o Falcão, da Futsal Brasil
ba, nos jogos da Liga Paulista de Futsal
Kirin. Drummond falou sobre os desa2015.
fios da assessoria esportiva, ensejando
Os estudantes foram organizados
uma reflexão sobre o potencial da área
em duas equipes que estão se revezan- para a atuação dos futuros relações púdo na recepção e orientação do público
blicas. A partir disso, começou a elabodos jogos. Para essa atividade, os alunos
ração do projeto, que é coordenado pelo
recebem treinamento, feito por docentes
professor Fábio Henrique Mascarenhas.
de Relações Públicas, em parceria com
Os próximos jogos da Futsal Brasil
a diretoria do clube. “A partir dessa ex- Kirin, em Sorocaba, serão nos dia 3 e 10
periência, os estudantes podem vivenciar
de junho, às 20h, e 19 de junho, às 21h30,
as funções de Relações Públicas, criando
na Arena Alavanca Sorocaba (Rua Paes
vínculos entre o cliente, no caso a equipe
de Linhares, 1.763, Vila Fiori.

Arquivo

O IX Encontro de Pesquisadores em
Comunicação e Cultura está recebendo trabalhos até 20 de julho, pelo site: www.uniso.br. O evento será realizado nos dias 27
e 28 de outubro, na Cidade Universitária.
Os interessados em participar devem
enviar um resumo, contendo tema, recorte,
objetivos, metodologia e importância da
pesquisa. O modelo, com o regulamento
completo, está disponível no site da Uniso.
Os projetos aprovados serão apresentados em cinco grupos de trabalho: Análise
de Processos e Produtos Midiáticos, Imagens Midiáticas, Mídias e Educação, Mídias e Práticas Socioculturais, e Mídias e
Consumo.
A organização é do Programa de PósGraduação em Comunicação e Cultura da
Uniso, em parceria com o Programa de
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da USP. Com o tema “Cultura digital –
imagens, narrativas e espaços”, esta edição
tem como objetivo proporcionar um esexpediente
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Encontro de Comunicação e
Cultura inscreve trabalhos

Anote
Workshops em Língua Inglesa

Para encerrar a programação do semestre, serão realizados mais quatro
workshops de Língua Inglesa neste mês.
Os encontros fazem parte do Programa
de Internacionalização da Uniso e visam
ao aprimoramento da compreensão e comunicação no idioma. A participação é
gratuita e aberta aos alunos, professores e
funcionários da Universidade. Inscrições
e programação pelo site: www.uniso.br.

Monitoria

Estão abertas as inscrições para o Programa de Monitoria, que oferece uma bolsa na área de Ciências Exatas e da Terra,
com início previsto para agosto.
A inscrição será realizada de 1º a 3
de junho, na Pró-Reitoria Acadêmica, no
segundo andar do Prédio Administrativo,
das 9h às 12h e das 14h às 16h.
O processo de seleção se dará por
meio de prova e entrevista. O aluno receberá bolsa de 50% da mensalidade,
podendo chegar a 100%, dependendo da
renda do monitor. O edital com todas as
informações está disponível no site da
Uniso: www.uniso.br.

Pedagogia

Os alunos do primeiro período de Pedagogia terão uma “Vivência Pedagógica
em Arte”, com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o semestre
letivo, nas quatro linguagens artísticas:
Dança, Música, Teatro e Artes Visuais, no
componente curricular “Fundamentos e
Metodologia do Ensino de Arte”, ministrado pela professora Claudete Bolino. O
evento será realizado no dia 2 de junho,
às 19h15, no Salão Vermelho, do câmpus
Trujillo, com entrada aberta à comunidade.

Colação de Grau

Apresentação de trabalhos em 2014

paço de reflexão e debate sobre diferentes
possibilidades que tangem a cultura digital
contemporânea.
Para a participação como ouvinte, as
inscrições também estão abertas pelo site
da Uniso. Mais informações pelos telefones (15) 2101-7104 ou 2101-7008 e e-mail:
encontro2015@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) e Luiz Fernando Almeida
Santos (diagramação)

Os alunos concluintes deste semestre
deverão solicitar a colação de grau no Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA), no
período de 1º a 30 de junho. A colação de
grau é obrigatória e faz parte da conclusão do curso, sendo indispensável para o
aluno obter seu diploma de graduação. Informações na Secretária Acadêmica, pelo
telefone (15) 2101.7020 / 7030.

Comunicado

Esta é a última edição do Uniso Notícias neste semestre. Retornaremos em
agosto. Boas férias!
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Pesquisas do NUCAB
ganham publicações

A

Profª Ana Maria Souza Mendes, Coordenadora do Nucab, colaborou em obra

monografia “Diáspora em
Lançamento
casa? A saga dos falachas”,
No Dia da África, 25 de maio, o NUdo professor Jorge Narciso CAB também participou do lançamento do
de Matos (1945-2003), pri- livro “Educação das relações étnico-raciais:
meiro Coordenador do Núcleo de Cultura Apontamentos críticos e a realidade da reAfro-Brasileira da Uniso (NUCAB), foi gião de Sorocaba”. A obra, publicada pela
publicada pelo site www.pordentrodaa- EdUFSCar (Editora da UFSCar), tem a
frica.com, dedicado a notícias, pesquisas
colaboração, dentre outros autores, da proe coberturas sobre temas relacionados à
fessora Ana Maria Souza Mendes, CoorÁfrica.
denadora do NUCAB, e dos pesquisadores
O estudo, publicado em maio, foi en- Ademir Barros dos Santos e Marilda Apareviado pelo pesquisador Ademir Barros
cida Corrêa, também integrantes do Núcleo.
dos Santos, parceiro no trabalho e também
E como resultado da publicação de
integrante do NUCAB. O tema abordado “África: Nossa História, Nossa Gente”, em
é a diáspora dos judeus negros (falachas),
março passado, Santos, por sua vez, tem
retirados da Etiópia pelo Estado de Israel,
dado continuidade às Rodas de Conversa,
durante a guerra civil com a Eritreia. Por
meio de duas operações, em 1984 e 1991, para a discussão do tema da autoestima necerca de 29 mil pessoas foram transpostas, gra frente ao bullying. Além de Sorocaba,
os encontros já se realizaram em Salto, Itu,
o que resultou no quase desaparecimento
Votorantim,
Laranjal Paulista e Várzea Pauda comunidade falacha na Etiópia e no enfrentamento de dificuldades de adaptação lista. O livro foi vencedor de um concurso
em Israel, configurando-se, assim, a con- nacional da Fundação Cultural Palmares,
dição dos falachas de eternos estrangeiros. representando a União Negra Ituana (Unei).

Próxima edição da REU
aborda “povos originários”

A Revista de Estudos Universitários
(REU), publicada pela Uniso, está recebendo material para a edição número 43,
que abordará o tema “Povos Originários”.
São convidados a participar pesquisadores que, em algum aspecto de seus estudos, tratam dos povos originários, tanto
do Brasil como de outros países da América Latina.
A temática proposta considera que as
comunidades, os povos ou nações indígenas, ou ainda, os povos originários, são
os que almejam conservar, desenvolver e
transmitir tanto seus territórios como suas
identidades étnicas. Assim, propõe-se que

sejam exploradas as novas modalidades
de vivência que emergem no cotidiano
das pessoas, de modo geral, pois estas
envolvem os povos originários, de modo
direto ou pelos meios de comunicação.
Os trabalhos podem ser enviados na
forma de artigos, resenhas e resumos de
dissertações e teses, até 30 de setembro
de 2015. O cadastramento deve ser feito
no endereço www.uniso.br/publicacoes,
menu “periódicos”.
A REU é um periódico semestral, de
caráter interdisciplinar, veiculada no formato online. Possui classificação B3 Interdisciplinar no sistema Qualis.

Inscrições abertas
para o Processo
Seletivo Continuado
As inscrições para o Processo Seletivo Continuado do 2º semestre de 2015
podem ser feitas a partir de 16 junho.
Essa etapa do vestibular destina-se ao
preenchimento das vagas remanescentes da 1ª etapa. A taxa de inscrição custa R$ 95,00.
As datas das provas serão informadas pelo site www.uniso.br, que também disponibiliza informações sobre
as vagas oferecidas.
A Uniso dá descontos de 35% na
mensalidade das Licenciaturas e de
50% em cursos do período matutino.
No Processo Seletivo para o 2º semestre de 2015 foram oferecidos 53 cursos.
Outras informações: vestibular@uniso.
br ou (15) 2101.7000 (opção 2).

Semana do Meio
Ambiente terá
palestras e minicursos
Palestras e minicursos fazem parte
da programação da Semana do Meio
Ambiente 2015, que será realizada de 1º
a 3 de junho, na Cidade Universitária,
marcando a passagem do Dia Mundial
do Meio Ambiente, comemorado oficialmente no dia 5 de junho.
O evento é realizado anualmente
e, nesta edição, tem como tema “Meio
ambiente e suas interfaces na sociedade moderna”. Entre os convidados,
está Rodrigo Teixeira, diretor e médico
veterinário do Zoológico de Sorocaba,
que apresenta a série “Dr. Selvagem”,
no canal Animal Planet.
Outro destaque é o cine-debate, com
a exibição do documentário “A Lei da
Água”, dirigido por André D’Elia, que
explica a relação entre o novo Código
Florestal e a crise hídrica brasileira.
Aberto a todos os interessados, o debate será realizado no dia 3 de junho,
às 19h. Já as palestras e minicursos são
exclusivos aos alunos de Agronomia,
Ciências Biológicas, Gestão Ambiental
e Engenharia Ambiental.
O evento acontecerá das 8h às 11h
e das 19h às 22h. A organização é dos
estudantes dos cursos de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental. Confira a programação completa e outras
informações em: www.uniso.br.
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Encontro internacional
reúne pesquisadores

N

o dia 12 de junho, será realizado o 1º Encontro Internacional de Cooperação
Acadêmico Científico que
reunirá pesquisadores da Uniso, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), de
Santa Catarina, e da Universidade de Salamanca (USAL), da Espanha.
O objetivo é debater o andamento
das pesquisas sobre plantas medicinais e
compostos bioativos, além de planejar a
expansão dos trabalhos entre as três instituições, a fim de gerar novas contribuições para o conhecimento científico em
diversas áreas, como no tratamento do
câncer, de distúrbios neurológicos e de
inflamações.
A programação contará com cinco palestras, com a participação, entre os pesquisadores, do professor Arturo San Feliciano, vice-diretor do Centro de Doenças
Tropicais de Salamanca.

Pela Uniso, estarão presentes as professoras Luciane Cruz Lopes e Yoko Oshima Franco, que representam o Mestrado
em Ciências Farmacêuticas na parceria.
As pesquisas nessa área tiveram início
na Uniso em 2002, por meio da participação na Rede Cyted (Ciência Y Tecnologia
para El Desarollo), formada por países
ibero-americanos. Em 2006, a parceria
expandiu, culminando com a criação da
Cooperação Internacional Brasil-Espanha-Portugal (CIBEP). E agora mais uma
parceria se estabelece - Uniso, Univali e
USAL, possibilitando a ampliação das
pesquisas.
Destinado aos estudantes, professores, profissionais e pesquisadores da
área da Saúde, e demais interessados, o
encontro será realizado das 14h às 17h,
na Cidade Universitária. As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas pelo site:
www.uniso.br.

Curtas
Coral

Em agosto, terá início mais um coral,
o Coro Universitário da Uniso, aberto à
participação dos alunos. Os ensaios serão
realizados das 11h30 às 13h. As inscrições deverão ser feitas pelo site da Uniso
(www.uniso.br).

Autobiografia

Autobiografia Poética (Editora Ottoni), do professor Aldo Vannucchi, fundador e primeiro Reitor da Uniso, terá mais
um evento de lançamento, em agosto, na
Cidade Universitária, que está sendo organizado pelo curso de Jornalismo. O
primeiro lançamento ocorreu no dia 27 de
maio, no câmpus Trujillo, no curso de Letras. No livro, Vannucchi optou por uma
narrativa que mescla poesia e prosa e que
constrói, pelo viés literário, a trajetória de
seus 86 anos.

Feira de Ciências

Já estão abertas as inscrições para a
Feira de Ciências, que acontecerá em dezembro, na Uniso, destinada a estudantes
do Ensino Fundamental. A realização é do
Projeto Escola e Universidade, que promove o ensino lúdico da Ciência. O projeto parte de pesquisas coordenadas pela
professora Renata Lima. Informações e
inscrições: www.uniso.br

Exposição
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Alunos do 5º período de Design estão
realizando uma exposição sobre cultura
brasileira, na Biblioteca da Cidade Universitária. São 15 pôsteres inspirados no
livro “O povo brasileiro”, obra-prima do
antropólogo Darcy Ribeiro, criados a partir da técnica Tactile Design, como parte do componente “Design e Cultura no
Mundo Contemporâneo”, ministrado pela
professora Mônica Ribeiro. A exposição
pode ser visitada até 10 de junho.

Exposição pode ser visitada até dia 10

