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Último encontro de 2015, que discutiu a história da instituições escolares

P

ara iniciar as atividades do se- e a comunidade. A coordenação do Univermestre, o Programa de Extensão -Cidade fica a cargo das professoras Alda
“Univer-Cidade: uma aproxima- Romaguera e Maria Alzira Pimenta.
ção necessária” realizará, no dia 23 de feA programação teve início em agosto
vereiro, às 19h, um encontro que debaterá o
de 2015 e contempla a realização de eventema “Cotidiano escolar infantil contempo- tos mensais, ao longo de um ano, para a
râneo”. As inscrições são gratuitas e podem
discussão de temáticas propostas pela coser feitas no site www.uniso.br. O encontro
munidade sorocabana, por meio de uma
terá como palestrante a professora Eliete
pesquisa de opinião. No ano passado, foJussara Nogueira, do Programa de Pós-Gra- ram promovidos seis encontros que discuduação em Educação (PPGE), e será reali- tiram os temas Migrações transnacionais,
zado no auditório da Escola Municipal Ge- Cultura e Educação; O bom professor: o
túlio Vargas (Av. Dr. Eugênio Salerno, 298, que pensam os alunos?; Educação e liberdade - Diálogo entre Paulo Freire e Rudolf
Santa Terezinha).
O Univer-Cidade foi criado em co- Steiner; Educação Profissional e as novas
formas de trabalho e produção; Estratégias
memoração aos 20 anos do Programa de
de sobrevivência e feminilidade, e História
Pós-Graduação em Educação – Mestrado e
Doutorado, o primeiro da Uniso, implanta- das instituições.
O Univer-Cidade tem a parceria do
do em 1996. O objetivo é socializar os conhecimentos produzidos pelo Programa, vi- Programa de Pós-Graduação em Processos
sando ao intercâmbio entre a Universidade Tecnológicos e Ambientais.

Espaço público é
tema do próximo
Semanão de Arquitetura
“O Arquiteto e o Espaço Público” é o
tema do Semanão Uniso de Arquitetura
e Urbanismo 2016, que será realizado
de 1º a 17 de fevereiro, com palestras,
oficinas, apresentação de projetos e visitas técnicas.
Dentre os convidados, estão profissionais de importantes empresas, como
do MMBB Arquitetura, escritório premiado representante do Brasil na Bienal
Iberoamericana de Arquitetura; do escritório Fernandes Arquitetos, responsável pela modernização do Maracanã;
e do premiado Terra e Tuma Arquitetos
Associados, responsável pelo famoso
projeto para a residência da Dona Dalva, na Vila Matilde, periferia de São
Paulo.
A programação será encerrada no
dia 17, com a palestra de Sérgio Teperman, um dos mais importantes arquitetos brasileiros e autor do projeto
do Sesc Sorocaba, local escolhido para
esta atividade.
As demais palestras serão realizadas
no Auditório F, na Cidade Universitária,
com início às 9h e às 19h30. A entrada
é aberta ao público. Para as oficinas e
visitas técnicas, é necessária a inscrição
nos dias 1º e 3 de fevereiro, durante o
evento.
A organização é dos alunos do Curso, com o apoio da Coordenação. Confira a programação pelo site: uniso.br, em
Eventos.
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Univer-Cidade debate o
cotidiano escolar infantil
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Iniciação Científica abre o
processo seletivo 2016-2017

T

eve início o processo seletivo
seleção dos alunos interessados em de2016-2017 do Programa de Ini- senvolvê-los. Para tanto, haverá um peciação Científica da Uniso, que
ríodo de inscrição para os estudantes, de
possibilita a inserção do aluno de Gradu- 30 de maio a 7 de junho.
ação no universo do conhecimento cienOs candidatos serão avaliados pelos
tífico, com orientação docente.
docentes proponentes e será selecionado
Nesta primeira etapa do proces- aquele que apresentar o perfil e desemso seletivo, serão inscritos os projetos
penho acadêmico compatíveis com as
de Iniciação Científica, que devem ser atividades previstas, sendo um para cada
apresentados por professores da Univer- projeto.
sidade com titulação mínima de mestre,
O Programa de Iniciação Científica
dentre outros critérios estabelecidos
possui três modalidades: Programa Inspelo edital. As inscrições de projetos
titucional de Bolsas de Iniciação Cientíestão sendo realizadas em dois perío- fica (Pibic–CNPq), que oferecerá 10 boldos. O primeiro foi em dezembro e ago- sas de estudo; o Programa Institucional
ra, novamente, de 22 de fevereiro a 4 de Bolsas de Iniciação Científica (Promarço.
bic-Uniso), que disponibiliza 60 bolsas
Após a análise e classificação dos
neste edital, e o Programa Voluntário de
projetos pela Comissão Técnica de Ini- Iniciação Científica (Provic-Uniso).
ciação Científica (CTIC), de acordo com
Informações: www.uniso.br, no menu
o cronograma do processo seletivo, os “Pesquisa”, em “Iniciação Científica”.
projetos qualificados passarão à etapa de

Três projetos desenvolvidos no Programa de Iniciação Científica da Uniso
estão concorrendo à 13ª edição do Prêmio Destaque na Iniciação Científica
e Tecnológica 2015, promovido pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os projetos concorrentes foram desenvolvidos por três alunas. São elas e as
respectivas pesquisas: Roberta Negrão
Moura, de Medicina Veterinária, com
“Detecção da Infecção por Ehrlichia Canisem Cães por Métodos de Diagnóstico
Direto e Indireto no Município de Sorocaba, Estado de São Paulo”; Rafaella
Luiz, de Engenharia da Produção, com
“Educação e Trabalho e as Políticas de
Ensino Médio no Município de Sorocaba”, e Luísa Carvalho Pereira Araújo,
de Engenharia Química, com Síntese e
Caracterização de Scaffolds de Fibroína.
A premiação é destinada aos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica
expediente
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Bolsistas do CNPq
concorrem a prêmio

do CNPq e às instituições participantes
do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic). O objetivo é
reconhecer os estudantes cujos relatórios
finais de pesquisa se destacam pela relevância e qualidade, e as instituições que
contribuíram para alcançar as metas do
programa.
Podem concorrer bolsistas que desenvolveram projetos no período de 1º
de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015.
A inscrição dos participantes é feita pelas instituições, que podem indicar até
seis bolsistas de Iniciação Científica e
Tecnológica do CNPq.
O resultado será anunciado pelo CNPq
até 27 de maio, no endereço www.destaqueict.cnpq.br. Os vencedores vão receber
R$ 7 mil em dinheiro, bolsas de mestrado,
passagens aéreas e hospedagem para participar da próxima reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), em Porto Seguro (BA).
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Editora Responsável: Mônica Ribeiro (MTB 27.877)
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Anote
Rematrícula

O período de rematrícula para o primeiro semestre de 2016 prosseguirá até
29 de fevereiro. O ajuste de matriz curricular poderá ser realizado pelo site www.
uniso.br, em Acesso Acadêmico.
Os alunos com débitos relativos ao período letivo anterior podem utilizar a ferramenta Acordo Online ou procurar o Setor de Cobrança, que oferece atendimento
das 8h às 17h, na Cidade Universitária.
Mais informações no Serviço de Atendimento ao Aluno (SAA), na Cidade Universitária: 2101.7000 – opção 1, e-mail:
saa@uniso.br; ou no Câmpus Trujillo:
2101. 2000 – opção 4, e-mail: saa.trujilo@uniso.br.

Pós Lato Sensu

A Pós-Graduação Lato Sensu está fazendo matrícula nos cursos nas áreas de
Marketing, Operações e Logística, Contabilidade e Finanças, Recursos Humanos,
Tecnologia da Informação, Sustentabilidade, Saúde, Negócios, Educação e Engenharia. Ex-alunos da Uniso e grupos de
uma mesma empresa têm condições especiais de preços.
Matrículas na Secretaria de Pós-Graduação Lato Sensu, 3º andar do Bloco C,
Cidade Universitária. Informações: www.
uniso.br ou 2101.7171 / 7172.

Prouni

Os inscritos no processo seletivo do
primeiro semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem ficar
atentos ao cronograma. No dia 12, será
divulgada a 2ª chamada e já começa também o período para a comprovação de informações, que se estenderá até o dia 18.
De 26 a 29 de fevereiro, os estudantes
que não foram pré-selecionados poderão
manifestar interesse em participar da lista
de espera do Prouni. Informações: http://
prouniportal.mec.gov.br

Fies

Está em andamento o processo seletivo do Fies – Fundo de Financiamento
Estudantil, do governo federal. Segundo
o cronograma do MEC, dia 1º será divulgado o resultado da chamada única e lista
de espera. De 2 a 6, os pré-selecionados
na chamada única devem concluir a inscrição no SisFies. Já os candidatos da lista
de espera terão cinco dias para fazer inscrição, a partir da divulgação de sua pré-seleção. Informações sobre o processo
letivo: http://fiesselecao.mec.gov.br/
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Novo modelo de sala é
implantado na Uniso

U

O espaço, que poderá ser utilizado
por qualquer curso, mediante agendamento, já teve sua atividade “inaugural”. Na última semana de janeiro, foi
realizada uma reunião de planejamento
da equipe do Programa de Aperfeiçoamento Docente da Uniso (PAD), com a
participação dos Pró-Reitores Acadêmico e Administrativo, respectivamente
os professores José Martins de Oliveira
Júnior e Rogério Augusto Profeta, e do
Coordenador do curso de Design, professor Marcelo Silvani, que apresentou
o espaço.
De acordo com Silvani, a criação da
sala foi pautada, principalmente, “pela
busca de um espaço interativo, que estimulasse a percepção e criatividade”.
O projeto terá continuidade com a
implantação de outras salas semelhantes
no câmpus, conforme adiantou o professor Rogério Profeta. “Trata-se de uma
proposta que vai ao encontro das iniciativas que temos desenvolvido para o aperfeiçoamento das práticas docentes, entre
as quais, as oficinas de capacitação em
metodologias ativas de aprendizagem,
realizadas a cada semestre”, afirma.

Assecoms

ma das salas de aula do Bloco B, Cidade Universitária,
foi transformada a partir de
uma iniciativa pioneira na Universidade,
promovida pelo curso de Design. O modelo tradicional de sala, em que as carteiras dos estudantes costumam ficar em
fileiras, tendo à frente a mesa do professor, foi substituído por um novo espaço,
organizado de maneira a proporcionar
maior interatividade durante o desenvolvimento das atividades pedagógicas. A
sala foi equipada com bancos estofados,
cuja disposição possibilita que os usuários fiquem de frente um para os outros,
e duas mesas para uso coletivo. Detalhes
como as cores, as luminárias, o painel
de graffiti fixado na parede e o banco
instalado na entrada da sala são outros
diferenciais.
Os estudantes da área do Design contribuíram com a produção de parte do
mobiliário, seguindo uma proposta de
sustentabilidade. Os bancos foram criados por alunos de Design de Interiores, e
uma das mesas, por alunos do Bacharelado em Design, tudo com material reaproveitado.

Corais da Uniso
abrem vagas para
novos integrantes
O Coral Comunitário Uniso vai abrir
vagas para novos integrantes a partir de
1 de fevereiro, quando retoma os ensaios,
sempre às segundas-feiras. Os interessados em fazer um teste poderão comparecer ao câmpus Seminário (Avenida Dr.
Eugênio Salerno, 100, Santa Terezinha),
das 17h30 às 20h30.
A participação no Coral Comunitário
é gratuita e não é necessário ter preparação vocal. Durante os ensaios, os integrantes recebem orientação sobre técnica
vocal e linguagem musical, além da prática do canto.
O Madrigal Uniso também já reiniciou os ensaios aos finais de semana. O
grupo, que é formado por integrantes que
já têm experiência em coral, está planejando uma série de concertos durante o
ano, em cidades do interior, além de outros eventos.
Já o Coral Universitário retomará as
atividades no dia 19 de fevereiro. Os ensaios acontecerão às sextas, às 11h30, na
sala 108 do Bloco D, Cidade Universitária, e são abertos a estudantes, professores e funcionários da Uniso.
Os Corais e o Madrigal são regidos
pelo maestro e professor Cadmo Fausto.
Mais informações: cadmofausto@bol.
com.br

Uniso amplia abrigos
de ônibus na
Cidade Universitária

O dia 1º de fevereiro marca o início
de mais um período letivo na Universidade. A recepção dos alunos ficará a cargo de cada curso, que poderá promover
atividades de boas-vindas aos calouros e
veteranos.
Na Uniso, assim como em todas as
Instituições de Ensino Superior do município, o trote é proibido pela lei 10.450/13.

Desde 2005, a Uniso pratica a recepção
solidária, que proíbe todo tipo coação,
agressão física ou moral e qualquer outra
forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física
dos novos alunos. A recepção solidária
também tem como objetivo incentivar os
cursos a promoverem ações sociais, em
consonância com a missão da Uniso.

Novos abrigos instalados no câmpus

uniso.br

Período letivo tem
início na Universidade

Assecoms

Equipe do PAD, Reitoria e Coordenação de Design visitam o espaço

A Uniso instalou dois novos abrigos
de ônibus na Cidade Universitária, a
fim de oferecer mais conforto aos alunos que utilizam o transporte público.
O câmpus já contava com um ponto de
ônibus implantado pela URBES – Trânsito e Transportes.
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Lançamentos gratuitos de
e-books e revistas digitais

Já o curso de Letras reuniu em um
e-book os trabalhos finalistas do 34º
Concurso Literário da Uniso, realizado
em 2015 na modalidade Literatura para
Crianças. O e-book foi lançado pela Editora Jogo de Palavras e pode ser acessado
na plataforma www.calameo.com

Assecoms

Q

uatro publicações recém-lançadas pela Uniso estão disponíveis, gratuitamente, na
versão online. Uma delas é o e-book Midicidade, o segundo produzido pelo Grupo de Pesquisa Mídia, Cidade e Práticas
Socioculturais (MidCid), do Mestrado
em Comunicação e Cultura. Está disponível em http://comunicacaoecultura.
uniso.br/publicacoes.
Outra publicação recente do Mestrado é a Tríade - Revista de Comunicação,
Cultura e Mídia, em sua 6ª edição, que
aborda a temática “Cultura Digital: imagens, narrativas e espaços”, e pode ser
acessada pelo site www.uniso.br, na página “Publicações”, em “Periódicos”.
Ainda na área científica, figura a edição 41 da Revista de Estudos Universitários (REU), composta por artigos e outros
trabalhos sobre os “Povos Originários”
do Brasil e de outros países da América
Latina. A consulta também pode ser feita
na página de periódicos da Uniso.

Curtas
Quem é Uniso é Top

A cerimônia de premiação da 6ª edição
do programa Quem é Uniso é Top será no
dia 19 de fevereiro, no Bloco F, Cidade
Universitária, às 8h e às 19h, respectivamente, para os alunos contemplados do
período matutino e noturno. O Programa visa ao reconhecimento dos alunos
com o melhor desempenho acadêmico a
cada período letivo. Nesta edição, serão
premiados aqueles que se destacaram no
segundo semestre de 2015.
Os contemplados presentes receberão um Certificado de Mérito Acadêmico, uma licença do Curso de Inglês Voxy,
com duração de três meses, e uma camiseta Quem é Uniso é Top.
Outras informações: 2101.7009.

Mascote ambiental

E-book de Letras, uma das publicações

Continuam até 5 de fevereiro as inscrições para o concurso que vai escolher
o mascote do projeto Univer-Cidade: Resíduos Sólidos e do Programa de Coleta
Seletiva da Uniso. Os interessados devem
apresentar uma proposta que represente o
tema “coleta seletiva” e que também indique um nome para o mascote. O vencedor
ganhará um tablet Samsung Galaxy e uma
bolsa de estudo, durante um ano, no curso
de Inglês Voxy. Inscrições: www.uniso.br

Colação de grau

As cerimônias de colação de grau
continuam neste mês. Dia 2, será a vez
dos cursos de Engenharia Ambiental,
Engenharia de Controle e Automação,
Engenharia de Produção e Engenharia
Química. As cerimônias começam às
19h30, no Salão de Festas do Lar Escola
Monteiro Lobato, Rua Antonio Aparecido Ferraz, 935. Informações na Assessoria de Comunicação/Eventos: 2101.7009
ou Secretaria Acadêmica: 2101.7030.

Uniso Notícias 606

Terceira Idade

As aulas para os cursos oferecidos
pela Universidade da Terceira Idade começam no dia 1º de fevereiro, no câmpus
Seminário. Neste semestre, há 34 turmas
nas áreas de Informática e Tecnologias,
Idiomas, Arte e Filosofia, Fotografia,
Comportamento, Dança e Atividades Físicas, e Atividades Culturais. Além de
cursos, a Terceira Idade promove periodicamente excursões para espetáculos
teatrais, exposições e passeios. Informações: (15) 2101.4061/ Facebook: Universidade da Terceira Idade – UNISO, 3idade@uniso.br.

