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Divulgação

lustração, criação de personagem,
animação 3D, cidade e linguagem
urbana, cenografia, moda, interiores, identidade de marca e Branding. Esses são os principais assuntos do
Open Design Sorocaba, que vai acontecer
de 10 a 19 de novembro, e trará à cidade
alguns dos maiores profissionais de cada
área.
A abertura do evento terá uma palestra
do artista paulistano Eduardo Srur, reconhecido por suas intervenções urbanas. As
obras de Srur utilizam a arte como crítica às questões ambientais e ao cotidiano
das metrópoles. Um de seus trabalhos de
grande repercussão foi “Trampolim”, de

2014, em que posicionou personagens em
pranchas instaladas em diversas pontes do
rio Pinheiros, em São Paulo, para chamar
a atenção sobre a impossibilidade de se
mergulhar naquelas águas poluídas. O
realismo da intervenção causou impacto e
chegou a gerar 300 ocorrências no Corpo
de Bombeiros.
Além das palestras (veja matéria ao
lado), serão ministradas as oficinas: Tour
de Decoração, Ilustração Editorial, Lettering, Dicas de Ilustração, Serigrafia,
Customização e montagem de móveis,
Fotografia e os princípios do Design, Dicas para ambientes descolados, Design
de Joias, Design de Mobiliário, Design e
Papel, Tipografia, e Dicas de Ilustração e
Produção de Sketchbook. A inscrição para
a maior parte das oficinas já está esgotada.
O Open Design Sorocaba é realizado
pelo curso de Design da Uniso, com apoio
do SESC, Secretaria Municipal da Cultura,
MACS - Museu de Arte Contemporânea
de Sorocaba, SEBRAE e CIESP.

Inscrições
O preço da inscrição é R$ 150,00 e
inclui toda a programação de palestras.
Alunos e ex-alunos da Uniso pagam
R$ 100,00. A inscrição no evento dá
direito à participação no sorteio de um
passeio de balão.
O preço por palestra é R$ 60,00,
a ser pago na hora do evento, mas a
participação dependerá da disponibilidade de vagas.
Inscrições e informações: http://
designsorocaba.com.br/
“Trampolim”, um dos trabalhos de Srur

Temas e convidados
das palestras do
Open Design Sorocaba
Dia 10

• Intervenção urbana: Eduardo Srur

Dia 11

• Cenografia e megaeventos: Simone
Lima
• Rota das Cores e processo criativo:
Anna Anjos

Dia 12

• Matando Nossos Monstros: Cultivando Uma Mentalidade Forte e Produtiva.
Henrique Lira
• Ilustração e processo criativo: Fernanda Guedes
• Desenvolvimento de Projetos: Marcelo Sesso e Débora Dalanezi

Dia 13

• Moda: Design no Streetwear Nacional: Renato Guidolin (Storvo Inc.)
• Moradia Sustentável: Cohousing. Rodrigo Munhoz e Karine Faleiros

Dia 16

• Café com Design: Em tempos de
crise, o que o design pode fazer por sua
empresa?
• Mesa-redonda. Mediadores: Prof.ª
Carla Lechugo e Prof. Marcelo Silvani

Dia 17

• A moda no Brasil atual: João Braga
• Desfile de Moda (alunos de Moda da
Uniso)
• Concept de Personagem e animação
3D: Victor Hugo

Dia 18

• Do design ao Branding: Hugo Kovadloff
• Paixão e Empreendedorismo: Estúdio
Maquinário
• Sobrevida: Design e Sustentabilidade.
Dimas Pires
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Open Design Sorocaba
reúne grandes nomes
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Tecnológicos promovem
a XII Maratona de Projetos

N

A apresentação será no formato de
banner, acompanhada de uma avaliação a
ser realizada por um grupo de professores.
Ao final do evento, serão escolhidos os
três melhores.
No ano passado, o primeiro lugar ficou para o trabalho “Desenvolvimento de
tornozelo articulado universal para uso
em prótese ortopédica para membros inferiores”, desenvolvido pelos estudantes
Lincoln Liberato Moura e Zenaide Lima,
do curso de Gestão da Qualidade, com a
orientação do professor Adilson Spim.
O evento, que encerra as atividades
dos cursos Tecnológicos, das áreas de
Gestão e Negócios, acontecerá das 14h
às 17h, no câmpus Trujillo, com entrada
aberta ao público.

Arquivo

o dia 7 de novembro, em
mais uma edição da Maratona de Projetos, estudantes
de dez cursos tecnológicos
apresentarão o resultado de cerca de 70
trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre, no componente curricular “Projeto Interdisciplinar”.
Com eixo temático em “Tecnologia,
Inovação e Desenvolvimento Humano”,
os projetos contemplam ferramentas,
técnicas e modelos de gestão voltados às
áreas de atuação dos cursos de Logística, Gestão Comercial, Gestão Financeira,
Gestão da Produção Industrial, Gestão
da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Segurança
no Trabalho, Marketing e Jogos Digitais.

Trabalhos estarão em exposição no câmpus Trujillo, como na edição passada

Prossegue até o dia 15 de novembro a avaliação das práticas docentes da
Graduação, pelos estudantes, promovida
pela Comissão Própria de Avaliação da
Uniso (CPA). Os alunos podem participar avaliando cada professor que leciona
em seu curso, neste semestre, respondendo ao questionário online que está disponível em “Acesso Acadêmico”, no menu
lateral, opção Avaliações.
O questionário é composto por dez
quesitos que contemplam o Plano de
Ensino, Metodologias didático-pedagógicas, Avaliação, Preparação das aulas
e Relacionamento com os alunos, entre
outros. Em cada quesito o aluno avaliará
expediente
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Alunos podem avaliar
as práticas docentes

o desempenho do professor, assinalando
as opções de resposta muito ruim, ruim,
regular, bom, muito bom ou não posso
avaliar.
A avaliação dos professores pelos
alunos faz parte da autoavaliação institucional, que exerce um papel fundamental na consolidação da Uniso como
Universidade Comunitária, e é realizada
em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes).
Em caso de dúvidas, os alunos podem
consultar a Coordenação de seu curso ou
entrar em contato com a CPA, pelo telefone (15) 2101.7049.

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)

Anote
Mestrados: inscrição aberta

O Mestrado em Ciências Farmacêuticas e o Mestrado Profissional em Processos Tecnológicos e Ambientais estão recebendo inscrições para o processo seletivo
de alunos regulares, pelo site (www.uniso.
br). A avaliação contemplará análise de
currículo, prova escrita e entrevista.
Nesta edição, ambos os programas
estão oferecendo bolsas de estudo, conforme critérios estabelecidos em Edital.
Mais informações pelos telefones (15)
2101.7008/7104.

Simpósio de Nutrição

O II Simpósio de Nutrição da Uniso,
com o tema “Alimentos e a Saúde Humana”, será realizado no dia 14 de novembro, das 8h às 14h, na Cidade Universitária.
A programação contempla oito palestras, com profissionais da área da Saúde,
que abordarão temas como Nutrição Clínica, Alergias Alimentares, Obesidade,
Vitamina D, Cogumelos, Suplementação do Esporte, Segurança Alimentar e
Marketing.
O evento, que conta com o apoio da
Nestlé e do Grupo Humana Alimentar, é
voltado a estudantes, docentes, profissionais e demais interessados. As inscrições
devem ser feitas pelo site: www.uniso.br.

Semana de Estética

De 9 a 13 de novembro, na Cidade
Universitária, será realizada a Semana
de Estética e Bem-Estar, com palestras
e minicursos. Profissionais e empresas
apresentarão temas variados, voltados
ao aperfeiçoamento técnico-profissional.
A entrada é gratuita e aberta aos alunos,
profissionais e demais interessados no
tema. As inscrições podem ser feitas
pelo facebook Semana Acadêmica de
Estética e Cosmética da Uniso ou pelo
e-mail pedro.dutra@prof.uniso.br.

Colação de Grau

De 1º a 18 de dezembro, os formandos deverão solicitar a colação de grau,
no Serviço de Atendimento ao Aluno
(SAA), na Cidade Universitária ou câmpus Trujillo, conforme o local de estudo.
A colação de grau é obrigatória e faz parte da conclusão do curso, sendo indispensável para o aluno obter seu diploma de
graduação. Mais informações pelos telefones: (15) 21017030 / 7020.
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Colégio Dom Aguirre realiza
plantio de mudas na Uniso

U

Em maio, grupo de estudantes visitou o Núcleo de Estudos Ambientais da Uniso

m grupo de cerca de cem
crianças do Colégio Dom
Aguirre, junto a seus professores e familiares, fará
o plantio de mudas de árvores na Cidade
Universitária, no dia 14 de novembro.
O plantio será orientado pelo professor Nobel Penteado de Freitas, Coordenador do Núcleo de Estudos Ambientais da
Uniso (Neas), onde foram produzidas as
mudas, que são de espécies nativas, como
jatobá, angico e cambará.
Essa atividade teve início em maio,
com uma visita dos estudantes ao Neas,
na qual puderam conferir uma palestra
sobre meio ambiente, conhecer o espaço,
que é responsável por realizar pesquisas

na área ambiental, além de plantar as sementes das árvores.
O plantio faz parte do projeto de leitura “Amazônia – verde que te quero ver”,
do segundo ano do Ensino Fundamental,
idealizado pela professora Mônica Vernaglia Caruso Pinto e supervisionado pela
coordenadora Ana Paula Brunetti.
Por meio da leitura, o objetivo é conscientizar os estudantes sobre a influência
da Amazônia para a nossa Região, bem
como para a formação das chuvas, e com
isso sensibilizá-los para a preservação do
meio ambiente, além de incentivar o hábito de leitura.
O plantio será realizado num espaço
atrás do Prédio de Apoio 1, das 8h às 11h.

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Processo Seletivo 2016,
que oferece 65 cursos em diversas áreas,
sendo três novos: Energias Renováveis
(Tecnológico), Radiologia (Tecnológico) e
Engenharia Mecânica (Bacharelado).
Os candidatos podem se inscrever 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 custa R$

100,00.
A prova da primeira etapa será realizada nos dias 7 e 8 de novembro, conforme a
opção do candidato no ato da inscrição, às
9h30, na Cidade Universitária.
A Uniso oferece descontos de 35% para
Licenciaturas e de 50% para alguns cursos
do período matutino (Descontos válidos
durante os primeiros semestres letivos. Ao
fim do período de concessão de descontos,
essas turmas passam, obrigatoriamente,
para o período noturno).
Informações: www.uniso.br/vestibular, vestibular@uniso.br e (15) 2101.7000 (opção 2)

Inscrições abertas
para o vestibular 2016

Pós-Graduação
Lato Sensu em
novo formato
A Uniso lançou um novo formato na
Pós-Graduação Lato Sensu, que está oferecendo neste semestre formação em oito
áreas: Marketing, Operações e Logística,
Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Negócios, Educação e Engenharia.
Os cursos estão organizados em três
módulos, que contemplam quinze componentes curriculares, além do projeto de
conclusão de curso. O primeiro módulo
oferece componentes de formação comum
em todas as áreas, como finanças corporativas, gestão inovadora e marketing. Os
dois outros módulos reúnem conteúdos relativos à área e à formação escolhida.
Os cursos têm duração de 12 meses,
com carga horária de 360 horas, incluindo
aulas na modalidade a distância. A matrícula pode ser realizada em vários períodos,
com horários e conteúdos flexíveis, com o
objetivo de atender à rotina e à necessidade de formação rápida dos profissionais.
As matrículas devem ser feitas na Cidade
Universitária, na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu, que funciona no terceiro andar do Bloco C, de segunda a sexta-feira, das
8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 21h.
Ex-alunos da Uniso e grupos de uma mesma
empresa têm condições especiais de preços.
Confira os cursos pelo site da Uniso:
www.uniso.br. Mais informações pelos
telefones (15) 2101.7171 e 2101.7172, e
pelo e-mail: posuniso@uniso.br.

Creduniso oferece
financiamento para
1º semestre de 2016
Em janeiro, serão abertas as inscrições
para o Crédito Educacional – Creduniso,
que oferece financiamento para os cursos
de Graduação, tanto para alunos ingressantes quanto para veteranos.
Para se inscrever, o aluno precisa estar
matriculado em todos os créditos oferecidos pelo curso no semestre letivo, não
ser beneficiário de nenhum outro tipo de
financiamento, desconto ou bolsa de estudo, e indicar um fiador, que também pode
ser o próprio estudante. Os critérios estão
detalhados no edital 04/15.
Os contemplados poderão financiar
50% do valor da semestralidade, ou seja,
pagar uma parte durante o curso e o restante depois de formados.
O período de inscrições será de 4 a
22 de janeiro. Informações e inscrições:
www.uniso.br/hs/creduniso
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Jornalismo tem encontro
com o Terceiro Setor

N

o dia 26 de novembro, será
realizado o 5° Encontro de
Jornalismo e Terceiro Setor
da Uniso, que tem como
tema “Imagem na Mídia”.
Os alunos do curso de Jornalismo farão a entrega dos planos de comunicação
desenvolvidos para dez instituições de
Sorocaba e Região ao longo do semestre,
como atividade do componente curricular
“Assessoria de Imprensa”, ministrada pela
professora Andrea Sanhudo.
Conforme explica Andrea, que também coordena o Curso, o trabalho das
equipes rendeu às instituições assistidas mais de 80 veiculações de matérias
jornalísticas, entre notas, reportagens e

entrevistas em jornais, revistas, sites e
emissoras de Rádio e TV de Sorocaba e
Região.
Além disso, os alunos desenvolveram
três produtos para cada entidade, como
boletins informativos, vídeos institucionais, campanhas para o rádio e blogs. O
valor total do projeto, caso fosse remunerado, alcança R$ 1 milhão.
Além da entrega do projeto, também
será realizada uma palestra aos representantes das entidades. O objetivo é debater
a importância e o papel do assessor de imprensa em instituições do Terceiro Setor
de Sorocaba e Região. O evento será realizado às 19h, no Anfiteatro da Biblioteca,
na Cidade Universitária.

Curtas
Univer-cidade tem palestra

No dia 17, o Programa Univer-Cidade
promoverá a palestra “Estratégias de sobrevivência e feminilidade”, com a professora Jane Soares de Almeida. Será às 19h,
no auditório da Escola Municipal Getúlio
Vargas, situada à avenida Eugênio Salerno,
298, Santa Terezinha.
O Univer-cidade foi criado para comemorar os 20 anos de implantação do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE). Com o objetivo de intensificar o
intercâmbio entre a Universidade e a comunidade, está em andamento uma programação de debates, iniciada em agosto passado,
que se estenderá até setembro de 2016.

MAAC

De 3 a 5 de novembro, será realizada
a 1ª Mostra de Atividades Acadêmicas –
MAAC, que promoverá eventos dirigidos
a diversas áreas, além de conferências, minicursos, mesas-redondas e atrações culturais. A MAAC incorporou os já tradicionais Encontro de Pesquisadores e Iniciação
Científica (EPIC) e Encontro de Extensão
(ENEX). Informações: www.uniso.br

Doutorado

O Doutorado em Educação terá mais
uma defesa de tese, no dia 25, às 14h30,
no Anfiteatro da Biblioteca, Cidade Universitária. A doutoranda Assislene Barros
da Mota defenderá “A Escola Normal do
Amazonas: A Formação de uma Identidade”. A banca examinadora será composta
pela professora Vânia Regina Boschetti (orientadora) e os professores Wilson
Sandano (Uniso), Jane Soares de Almeida
(Uniso), Rogério Lopes Pinheiro e Amélia
Regina Batista Nogueira (UFAM).
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Chamada da REU

A Revista de Estudos Universitários
está recebendo material para a edição v.
42, n. 1 (2016), que abordará a temática
Tradução: para além da linguagem verbal.
São convidados a participar pesquisadores
que tratam de tradução e adaptação, e que
queiram apresentar resultados de pesquisas
sobre as diferentes maneiras de se pensar
tradução e/ou adaptação literária e intermidiática. Os trabalhos podem ser na forma
de artigos, resenhas, resumos de dissertações e teses, e enviados até 29 de fevereiro
de 2016. A REU é um periódico semestral
veiculado no formato online. Possui classificação B3 Interdisciplinar no sistema
Qualis. Acesso pelo site www.uniso.br, no
menu Publicações, em Periódicos.

