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Assistência na área de Terapia Ocupacional, um dos serviços oferecidos

I

naugurado em Votorantim em de- possibilidade de aperfeiçoar sua formação
zembro de 2014, em parceria com com a participação direta no atendimena prefeitura, o Núcleo de Saúde da to. Isso permite que vivenciem a prática
Uniso completa um ano e meio de ativida- de sua área e acumulem conhecimento”,
des no município, registrando um número afirma a Supervisora do Núcleo de Saúcrescente de atendimentos: Em 2015, fo- de, professora Bruneta Rey. Antes de ser
ram cerca de mil atendimentos por mês, e instalado em Votorantim, o Núcleo funno primeiro semestre de 2016, tem sido cionava na Cidade Universitária, onde haregistrado um aumento de aproximada- via sido implantado em 2010. A mudança
mente 20% nas diferentes áreas de atua- possibilitou a diversificação dos serviços,
ção.
que antes estavam concentrados nas áreOitenta por cento dos usuários são de as de Terapia Ocupacional, Fisioterapia e
Votorantim, encaminhados pelas Unida- Nutrição, e também a ampliação dos atendes Básicas de Saúde, os demais são de dimentos.
Sorocaba e de outras cidades da Região.
Os estudantes que fazem estágio no
Eles recebem assistência gratuita nas áre- Núcleo atuam junto a uma equipe comas de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, posta por 16 professores, que fazem a
Nutrição e Terapia Ocupacional.
supervisão das atividades, e quatro pro“O balanço desse período de trabalho fissionais, um Enfermeiro, Nutricionista,
é bastante positivo, pois conseguimos Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional.
implementar uma proposta que vem ofeO Núcleo de Saúde está instalado na
recendo à população da Região o acesso Avenida São João, nº 867, Parque Bela
a diversos serviços em saúde. Além disso, Vista, Votorantim. Informações: (15)
os estudantes dos cursos da Uniso têm a 3247.2604.

Inscrições abertas
para o Programa
de Iniciação Científica
O Programa de Iniciação Científica da Uniso, em continuidade ao processo seletivo 2016-2017, está com
inscrições abertas para os alunos da
Graduação interessados em desenvolver projetos. Os estudantes podem se
candidatar até o dia 7 de junho, mediante o preenchimento da ficha de
inscrição e apresentação da documentação indicada no Edital, na Secretaria de Apoio ao Programa, localizada
no 2º andar do Prédio Administrativo
da Cidade Universitária, das 8h às
13h30 e das 15h às 16h.
Ao efetuar sua inscrição, o candidato optará por um dos projetos
aprovados pela Comissão Técnica de
Iniciação Científica (CTIC). Neste
processo seletivo, 85 projetos foram
qualificados.
Os inscritos serão avaliados pelos
docentes proponentes dos projetos e
será selecionado aquele que apresentar o perfil e desempenho acadêmico
compatíveis com as atividades previstas, sendo um para cada projeto.
O Programa de Iniciação Científica possui três modalidades: Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (Pibic–CNPq), que oferecerá 10 bolsas de estudo; o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (Probic-Uniso), que disponibiliza 60 bolsas neste edital, e
o Programa Voluntário de Iniciação
Científica (Provic-Uniso).
Informações: www.uniso.br, no
menu “Pesquisa”, em “Iniciação
Científica”.
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Design de Moda realiza
exposição e doação de peças

Rematrícula

Arquivo

De 4 a 29 de julho, será realizado o
período de rematrícula para o segundo semestre. Para os alunos sem pendências, a
rematrícula é automática, a partir do pagamento da mensalidade de julho até o dia do
vencimento. O ajuste de matriz curricular,
também disponível nesse período, pode ser
realizado pelo site: www.uniso.br, em Acesso Acadêmico ou pelo APP do Aluno.
Por sua vez, os alunos que possuem
pendências devem realizar a regularização
junto ao Serviço de Atendimento ao Aluno
(SAA). No caso de débitos, a negociação
pode ser feita também pela internet, utilizando a ferramenta “Acordo Online”, em
“Autoatendimento”.
Estudantes do projeto, que propõe o reaproveitamento de roupas e tecidos nas criações
Mais informações no SAA, na Cidade
o dia 13 de junho, será realiOs estudantes desenvolveram o projeUniversitária, pelo telefone 2101.7000 – opzada uma exposição de roupas
to ao longo do semestre e, em maio, apreção 1, e-mail: saa@uniso.br; ou no câmpus
criadas pelos alunos de De- sentaram uma prévia de suas criações em
Trujillo, pelo telefone 2101. 2000 – opção 4,
sign de Moda, na Praça Coronel Fernando
um desfile de peças conceituais, realizado
e-mail: saa.trujilo@uniso.br.
Prestes, Centro, das 9h às 14h. O público
na Cidade Universitária.
que estiver passando pelo local poderá
As peças que serão doadas na exposição
Notas e frequências
escolher e levar as peças para casa, sem
foram confeccionadas a partir de outras peAs notas e frequências serão divulgadas
nenhum custo. Essa ação faz parte do Pro- ças e de sobras de materiais têxteis, arrecano dia 22 de junho, pelo APP do Aluno, com
jeto Cordel da Moda, que propõe a cria- dadas por meio de uma campanha que disperíodo para recurso nos dias 23 e 24 de jução de peças a partir do aproveitamento
tribuiu várias caixas coletoras pelo câmpus,
nho, no Serviço de Atendimento ao Aluno
de roupas usadas e sobras de materiais
identificadas com o nome do projeto.
(SAA), do respectivo câmpus do aluno. O
em vias de serem descartados, reinserinO Cordel da Moda foi desenvolvido
resultado será divulgado no dia 29 de junho,
do-os no ciclo de consumo de uma forma
de forma interdisciplinar nos componenencerrando o período letivo no dia 30.
sustentável. Essa prática é comum entre
tes curriculares “Pesquisa de materiais em
grandes marcas contemporâneas, como a
moda”, da professora Laura Mattos, “Lafrancesa Hermès, de roupas e acessórios, boratório de Modelagem 2”, da professo- Colação de Grau
De 1º a 30 de junho, os alunos concluinque criou uma linha de produtos à base de
ra Lilian Sayuri Kauvauti, e “Produção de
tes
deste
semestre devem fazer a solicitação
materiais descartados em seus processos
moda” e “Fotografia”, ambos da professode
colação
de grau, no Serviço de Atendide produção.
ra Luciane Panisson.
mento 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 teleA Terceira Idade está recebendo matrí- câmpus Seminário (Av. Dr. Eugênio Sa- fones: (15) 2101.7030 / 7020.
culas para os cursos que serão oferecidos
lerno, 100, centro). Os documentos para
no segundo semestre de 2016. São mais de
a inscrição são cópias do RG, CPF e do Vestibular 2º semestre
30 opções, com muitas novidades. A pro- comprovante de endereço.
Está em andamento o Processo Seletivo
gramação completa, bem como o conteúO valor de cada curso é R$ 479,72 e
Continuado do segundo semestre. As datas
do programático de cada um deles, pode
pode ser dividido em seis parcelas men- das provas podem ser conferidas no site da
ser conferida pelo site da Uniso: www. sais de R$ 79,96. É concedido desconto Uniso (www.uniso.br). Os candidatos pouniso.br/extensao/cursos/terceira_idade.
de 10%, até o vencimento da mensalidade, dem se inscrever pela internet ou no Serviço
Para participar é preciso ter idade a
para quem faz mais de um curso ou para
de Atendimento ao Aluno (SAA) da Cidapartir de 50 anos. A matrícula pode ser
aqueles que tiverem o cônjuge matriculado. de Universitária, das 9h às 20h, ou câmpus
feita até 10 de junho, de segunda a sexInformações: (15) 2101.4061, 3ida- Trujillo, das 12h às 20h. A taxa de inscrição
ta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de@uniso.br, facebook.com/Universida- custa R$ 100,00.
na Coordenação da Terceira Idade, do
dedaTerceiraIdade-Uniso.
A Uniso oferece descontos de 35% na
mensalidade
das Licenciaturas e de 50%
O Uniso Notícias é uma publicação mensal produzida pela Assessoria de Comunicação Social da Uniso - Assecoms.
em
alguns
cursos
do período matutino. InEditora Responsável: Mônica Ribeiro (MTB 27.877)
Equipe: Vivian Marques (Jornalismo), Paula Rafael Gonzalez Valelongo (Revisão Ortográfica), Luiz Fernando Almeida
formações: vestibular@uniso.br ou (15)
Santos (Diagramação) e Aline Maria Acquaviva Carrano (Estagiária)
2101.7000 (opção 2).

N

expediente

Terceira Idade
recebe matrículas
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Pedagogia desenvolve
projeto lúdico em escolas

Na área de Gastronomia, há três opções
escola estadual Laila Galep Sacker, para
de cursos sobre café, que serão ministrados
estudantes do Ensino Fundamental.
em junho, pela barista Nina Rodrigues, de
Essa escola já recebeu o projeto “As São Paulo: “Conhecendo nosso Café Coacaixas que contam histórias”, em que fo- do”, “A Coquetelaria encontra o Café” e
ram criados oito produtos, desde “Os três “Café bem Acompanhado”. Também estão
abertas as inscrições para o curso “Coziporquinhos” a “Romeu e Julieta”, pelos
nhando com Cervejas”, que será realizado
alunos do segundo período, dentro do
componente “Alfabetização e Letramen- em agosto e setembro, com a professora
Mariana de Castro Pareja Galves.
to”. As caixas permanecem na Uniso para
Já na área de Engenharia de Alimentos,
empréstimo do Curso.
o workshop de Rastreabilidade e recall na
Para a coordenadora pedagógica da
prática será ministrado pelo químico Roescola, Valéria Michel Vieira, o projeto
drigo
Fernandes Molitor, especializado em
vem ao encontro do trabalho desenvolviGestão
da Qualidade, no dia 20 de agosto,
do, contribuindo com o ambiente escolar
das
8h
às
17h, na Cidade Universitária.
e proporcionando uma troca interessante
As inscrições devem ser realizadas pelo
entre a escola e a universidade.
e-mail cursosext@uniso.br, informando
“O projeto ainda possibilita ao aluno
nome completo e o curso escolhido. Mais
de Pedagogia vivenciar o que ele aprende
informações pelo site da Uniso (www.uniso.
em sala de aula e a refletir sobre a prátibr), em Extensão, e pelo telefone 2101.7072.
ca pedagógica”, finaliza a professora Ana
Paula.
Inscrições abertas

em três Programas
de Mestrado

Divulgação

P

romover atividades de faz de
conta e diversos tipos de jogos e brincadeiras, que resgatem a ludicidade no processo de ensino
aprendizagem, é a proposta do curso de
Pedagogia, com o projeto “Universidade
vai à Escola”, que atendeu a mais de 500
crianças, neste semestre.
Conforme explica a professora Ana
Paula Ponce Ribeiro Germanos, responsável pelo projeto, cerca de cem estudantes de vários períodos se envolveram em
diferentes atividades.
No primeiro período, os alunos levaram os “cantos de faz de conta” para a
escola municipal Profa. Leda Terezinha
Borguesi, que são pequenos ambientes
temáticos, como posto de saúde, feira
e livraria, onde as crianças passam um
período brincando, criando histórias. O
trabalho é desenvolvido no componente
curricular “Fundamentos e Metodologia
da Educação Infantil” e todo o material
doado à escola, podendo dar continuidade
às atividades.
Em outra iniciativa, os estudantes do
quarto período se envolveram na confecção de jogos de ciências, dentro do componente curricular “Fundamentos e Metodologia do Ensino de Ciências”, e realizarão,
no dia 3 de junho, um dia de oficinas na

Projeto “Caixas que contam histórias”

Divulgação

Doutoranda faz pesquisa em
universidade de Berlim

Elaine é mestra em Educação pela Uniso

A doutoranda Elaine Marasca Garcia da Costa, do Programa de Pós-Graduação em Educação, está realizando
parte de sua pesquisa na Alemanha, na
Universidade Alice Salomon Hochschule, em Berlim.

Uniso oferece
cinco cursos
de extensão

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos regulares nos Mestrados
em Ciências Farmacêuticas, até 6/6, em Comunicação e Cultura, até 3/6, e em Processos
Tecnológicos e Ambientais, até 15/6.
Os critérios de avaliação variam conforme a área. Em Ciências Farmacêuticas e
Processos Tecnológicos e Ambientais haverá análise de currículo, prova escrita e entrevista. Em Comunicação e Cultura, além
desses itens, a avaliação contempla projeto
de pesquisa e exame de proficiência em língua estrangeira. Informações e inscrições:
www.uniso.br

Ela embarcou no dia 30 de maio e
permanecerá por dois meses, até julho,
trabalhando junto a um grupo que rea- Estudantes de
liza pesquisas em Saúde. Ela também Pedagogia
manterá contato com pesquisadores expõem trabalhos
ligados à Educação, uma vez que sua
No dia 6 de junho, o curso de Pedagopesquisa transita pelas duas áreas. Para
gia realizará uma exposição, em banner, dos
ela, essas trocas são altamente relevantrabalhos de Prática de Pesquisa do 7º perítes, especialmente para a Universidade.
odo, orientados pelas professoras Valdelice
Elaine concluiu o Mestrado em EduBorghi Ferreira, Vânia R. Boschetti e Denise
cação na Uniso em 2004, com a disserta- Gomes Lemos. No dia 7, haverá exposição
ção “Da Pedagogia Waldorf à Salutogêne- de trabalhos do 7º período orientados pela
se”. No Doutorado, ela dá sequência ao profª Albertina Sarmento; do projeto “Livros
estudo, com o objetivo de confirmar, no da Vida”, do 3º período, orientado pela procotidiano das escolas Waldorf, a hipótese fª Fátima Aparecida de Souza; dos trabalhos
que o método pedagógico Waldorf, que “Os Pensadores”, pelos alunos do 1º período,
busca integrar todas as dimensões do ser sob orientação do profº Edgar Albuquerque;
humano, pode ser potencialmente promo- e de trabalhos de artes visuais, do 1º período,
tor de saúde. Seus orientadores são os pro- com apresentações de teatro, dança e música.
fessores Vilma Leni Nista-Piccolo e Jonas As atividades acontecem no câmpus Trujillo.
Bach Jr.
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Exposição fotográfica aborda
religiosidade afro-brasileira

Curtas
Processos de aprendizagem

Em seu 11º encontro, no dia 14 de junho,
o Programa Univer-Cidade debaterá a
a performance igba aconteceu no dia 12
“Formação
docente e os processos de aprende maio, com apresentação da atriz Neydizagem
com
situações/problema”, com os
deddeus.
professores
Waldemar
Marques e Maria
O Seminário Avançado “O Negro no
Alzira
Pimenta,
do
Programa
de Pós-GraBrasil”, realizado também no dia 12, teve
duação
em
Educação
(PPGE).
O evento é
a participação de Dennis de Oliveira (coaberto
ao
público
e
será
realizado
no auditóordenador), Dilma Melo e Silva, Ricardo
rio
da
Escola
Municipal
Getúlio
Vargas
(Av.
Alexino Ferreira e Rosane da Silva BorDr.
Eugênio
Salerno,
298,
Santa
Terezinha).
ges. O conteúdo está disponível no site
Informações e inscrições: www.uniso.br.
www.usp.br/cje/tv.

Composta por trabalhos realizados
desde 2004, está em cartaz na Escola de
Comunicações e Artes (ECA/USP), em
São Paulo, a exposição salubah_, do professor Wilton Garcia, do Programa de
Mestrado em Comunicação e Cultura da
Uniso.
O conjunto de fotos faz parte do Projeto de Instalação salubah_ nanã_, realizado
em comemoração ao 13 de maio, Dia da
A organização e a promoção desta
Abolição da escravatura no Brasil, e faz
referência a Nanã, orixá feminina cultua- atividade cultural é do ALTERJOR (Grupo de Pesquisa em Jornalismo Popular e
da na tradição do Candomblé.
O projeto também foi apresentado em Alternativo) e do CELACC (Centro de
outdoor, performance e seminário avan- Estudos Latino-Americanos sobre Coçado, no início de maio. O outdoor per- municação e Cultura), com realização da
maneceu no câmpus da Cidade Universi- Comissão de Cultura e Extensão da ECAtária da USP de 9 a 14 de maio, com uma -USP.
A exposição pode ser conferida até 12
fotografia intitulada nanã_, que metaforide agosto.
camente expressa a sabedoria ancestral, e

Cineclube de Letras

No dia 18, o Cineclube de Letras Uniso
realizará exibirá o drama “Além da sala de
aula” (EUA, 2011). O filme conta a história
de uma professora novata que supera medos
e preconceitos ao lecionar para crianças de
rua, em uma sala improvisada em um abrigo. Logo após a exibição, haverá debate. A
sessão será às 14h, no Salão Vermelho do
câmpus Trujillo (Av. General Osório, 35),
com entrada aberta a todos os interessados.
O projeto do Cineclube é uma iniciativa de
Letras e visa promover encontros periódicos, com entrada gratuita.

Prouni

De 7 a 10 de junho, estarão abertas as
inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do Programa Universidade
para Todos (Prouni), oferecido pelo governo federal. Para se candidatar a uma bolsa, o
estudante precisa ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2015 e
atingido a pontuação mínima exigida, entre
outros critérios. Na Uniso, as bolsas de estudo oferecidas via Prouni são integrais. Informações e inscrições no site do Programa:
http://siteprouni.mec.gov.br/

Literatura Inglesa

No dia 6, às 19h, alunos de Letras farão
uma apresentação de pôsteres sobre obras
lidas no componente Literatura Inglesa,
como Admirável Mundo Novo, Orgulho
e Preconceito, Mrs. Dalloway, 1984, Revolução dos Bichos e Laranja Mecânica. A
apresentação acontecerá no Laboratório das
Licenciaturas, no câmpus Trujillo, e será
avaliada por ex-alunos do Curso.
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Férias

Com o término do período letivo, em 30
de junho, o Uniso Notícias dá uma pausa,
para retornar em agosto. Até lá, acompanhe
as informações sobre a Universidade no site
www.uniso.br ou www.facebook.com/Uniso. Boas férias!

