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Começa a construção do
maior prédio da Uniso
N
O novo empreendimento também terá
um anfiteatro para 300 pessoas, além de
elevador para atender à acessibilidade,
salas dos professores, banheiros, espaço
para circulação e pátio cobertos com
cantina.
“Atualmente, estamos finalizando o
projeto de fundação para dar início à
construção o mais rápido”, observa o
engenheiro.
Para o Arcebispo de Sorocaba, Dom
Eduardo Benes de Sales Rodrigues,
presidente da Fundação Dom Aguirre,
mantenedora da Uniso, o novo prédio vem

Núcleo de Saúde é implantado

que acaba, inclusive, de contratar uma
fisioterapeuta.
“Aqui, com o novo espaço, a
comunidade passa a ter acesso a várias
especialidades num único local, sendo
atendida de maneira integral, o que
também contribuirá para o aprendizado
teórico e prático dos nossos alunos”,
finaliza a professora Lilian Pinto Amaral,
Coordenadora de Fisioterapia.
O Núcleo de Saúde da Uniso funciona
no térreo do Bloco A, de segunda a sexta,
das 8h às 17h. Mais informações pelo
telefone 2101.7028.
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O Núcleo de Saúde já está
funcionando na Cidade Universitária,
com atendimentos gratuitos à comunidade
coordenados pelos cursos de Fisioterapia
e de Terapia Ocupacional.
Criado em virtude da ampliação
da Graduação na área de Saúde, o
novo espaço oferecerá também outras
especialidades terapêuticas, que serão
promovidas pelas coordenações de
Enfermagem e Nutrição, a partir do
próximo semestre.
O objetivo é implantar e manter
ações interdisciplinares que beneficiem
a população e a formação dos alunos,
que realizam os atendimentos sob a
orientação docente, explica a professora
Rita de Cássia Gianolla Miranda.
Atualmente, o Núcleo de Saúde oferece
atividades em Terapia Ocupacional, que
foram transferidas do câmpus Seminário
para a Cidade Universitária, além de
ações de prevenção e de reabilitação
promovidas pelo curso de Fisioterapia,

Núcleo oferece atendimento terapêutico

Obras do Bloco F, que será entregue em 2013

revelar o crescimento da Uniso, o que tem
possibilitado a oferta de mais serviços
educacionais à comunidade.
A afirmação foi feita durante reunião
de assinatura do contrato com a empresa
Calidad, que venceu a licitação e
será responsável pelo fornecimento e
montagem da estrutura pré-fabricada do
novo prédio, que faz parte do Plano Diretor
para expansão da Universidade.
“O Bloco F representa o amadurecimento
de uma universidade que precisou avançar,
entrando em outras áreas de formação,
sendo hoje, por exemplo, a maior escola de
Engenharia da Região”, destacou o Reitor,
professor Fernando de Sá Del Fiol, que
também esteve na reunião, realizada em
março.
O evento contou com a presença
da Reitoria da Uniso, de membros do
Conselho Superior e do Conselho Fiscal da
FDA, além de Edgar Garcia e Reginaldo
Cardoso, representantes da empresa
Calidad, que deverá concluir os trabalhos
já em agosto deste ano. O lançamento de
todos os pavimentos está previsto para o
segundo semestre de 2013.
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as próximas semanas, depois
de concluídos os trabalhos de
terraplenagem, terão início
as fundações do Bloco F, como parte do
projeto de expansão da Universidade.
Com sete mil metros quadrados de área
construída, o Bloco F será o maior prédio
da Universidade, com quatro pavimentos
que abrigarão 39 salas de aula. Catorze
delas deverão entrar em funcionamento no
1º semestre de 2013, segundo o engenheiro
Dawilson Menna Júnior, responsável
pela execução da obra. O prédio deverá
comportar cerca de 2.700 alunos.
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Iniciação Científica e
Extensão abrem inscrição

O

s dois programas da Uniso
irão abrir inscrições neste
e no próximo mês, para os
estudantes da Graduação.
De 16 a 20 de abril, será a vez
do Programa de Bolsas de Extensão
(Probex), que oferece bolsas de estudos
de 50% para o desenvolvimento de
projetos e ações na comunidade. O
aluno também pode participar do
Programa como voluntário.
A ficha de inscrição e os modelos
dos demais documentos, bem como
o edital completo do Programa, estão
disponíveis
no
endereço
http://
w w w. u n i s o . b r / b o l s a s - d e - e s t u d o s /
graduacao/#C
O candidato deve elaborar um projeto,
aprovado pelo docente orientador, e
atender a outros critérios, como estar
regularmente matriculado entre o
primeiro e o antepenúltimo período
letivo da Graduação; ter disponibilidade
de 20 horas/semanais para dedicar-se
com exclusividade às atividades do
projeto; e não estar utilizando nenhum
outro tipo de bolsa-auxílio.
A
documentação
deverá
ser
apresentada na Pró-Reitoria Acadêmica,
no primeiro andar do Prédio
Administrativo, na Cidade Universitária,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Atualmente, há 33 projetos em
andamento no Probex, com 39 bolsistas
e 14 alunos voluntários.
Pesquisa
Já o Programa de Iniciação
Científica, para os alunos que desejam
dar os primeiros passos na Pesquisa,
abrirá inscrições para seu processo
seletivo de 2 a 15 de maio. Portanto,
quem quiser participar pode ir
preparando seu projeto.
O candidato escolherá uma das três
modalidades para se inscrever: Bolsaauxílio institucional, Bolsa-auxílio
externa PIBIC/CNPq e Participação
voluntária. Cada modalidade possui
critérios específicos para a inscrição.
Os projetos serão avaliados
conforme sua relevância técnicocientífica, relação com linhas de
pesquisa da instituição, interesses da
área de conhecimento, organização
e clareza na exposição da proposta
de pesquisa e viabilidade técnica e
econômica.
Os modelos de projetos e dos
documentos para inscrição e outras
informações sobre o Programa estão
disponíveis no endereço http://www.
uniso.br/iniciacao-cientifica/ic/

giro
na Uniso

Uniso abriga relógio de sol histórico

expediente

Assecoms

Construído em 1838, na Imperial Universitária, foi escolhida a frase em
Fábrica de Ferro São João de Ipanema, latim Vitam impendere vero, que significa
o relógio de sol da Cidade Universitária, “Consagrar a vida à verdade”. O relógio
que marcou a instalação da Uniso, em
de sol está
localizado próximo ao
1994, possui também grande valor Prédio de
Apoio 3.
histórico para Sorocaba.
O relógio permaneceu durante um
tempo na praça Coronel Fernando
Prestes, no Centro da cidade, e depois foi
transferido para o Seminário Diocesano
de Sorocaba, onde funciona um dos
câmpus da Uniso.
Para acompanhar o relógio, na Cidade
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Anote
Comunicação

O Laboratório de Comunicação
está recebendo equipamentos digitais,
de áudio, foto e vídeo para atender
os alunos de Design, Jornalismo,
Relações Públicas, e Publicidade e
Propaganda.
Foram adquiridas 25 máquinas
fotográficas profissionais Sony SLRD
modelo Alpha 230 e 390, que já estão
sendo usadas nas aulas de fotografia;
além de uma Cannon 5D Mark II full
frame para o Estúdio de Foto.
Os alunos também poderão fazer
gravações de até 500 horas com os
dez novos gravadores digitais da Sony.
O sistema digital também chegou
em duas novas ilhas de edição do
Estúdio de TV, que recebeu ainda
seis novas filmadoras Sony, todas
qualidade full HD 1080.

Cursos de Extensão

Estão abertas as inscrições para
cursos de curta duração: Auditor
Interno de Sistema Integrado
de Gestão, Liderança Moderna,
Técnica de aplicação de injetáveis
e Empreendedorismo Internacional.
As inscrições devem ser feitas pelo
telefone (15) 2101-7072.

Pós-Graduação

Para matrículas, rematrículas,
entre outros assuntos relacionados aos
Mestrados e Doutorado, a Secretaria
de Pós-Graduação stricto sensu está
atendendo no primeiro andar do
Prédio Administrativo na Cidade
Universitária, de segunda a sexta,
das 9h às 11h e das 14h às 16h. Mais
informações: (15) 2101.7008.

Engenharia

De 17 a 19 de abril, a Uniso e a
UFSCar-Sorocaba promoverão a IV
Semana de Engenharia de Produção de
Sorocaba, que contará com palestras,
visitas técnicas, mesas-redondas,
minicursos e feira de empresas. Mais
informações: www.sepsonline.com.

Taça Uniso de Futsal

Já começou a 18ª edição da Taça
Uniso de Futsal, que reúne 32 equipes
formadas por alunos da Graduação e da
Pós-Graduação. Os jogos acontecem
no Ginásio de Esportes do câmpus
Trujillo. Confira a programação pelo
site: www.uniso.br.
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Dom Eduardo recebe
título Honoris Causa

Projeto propõe
soluções sustentáveis

também assumido a presidência da FDA.
Além do Arcebispo, outros nomes
já foram homenageados, entre eles, o
empresário Antônio Ermírio de Moraes,
a educadora Anna Bernardes da Silveira
Rocha e Aziz Ab’Saber, um dos geógrafos
mais respeitados do País, que faleceu
recentemente e fez parte do corpo docente
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
(FAFI) - um dos embriões da Uniso.
Na Uniso, o título de Doutor Honoris
Causa está previsto no inciso XXXIV do
artigo 16 do Regimento.

Como utilizar a Ouvidoria
Com um ano de funcionamento,
completado em fevereiro passado, a
Ouvidoria é um órgão da Universidade
que recebe sugestões, reclamações,
dúvidas e elogios e que está aberto
aos alunos, professores, funcionários e
também à comunidade externa.
O Ouvidor, professor Aldo Vannucchi,
afirma que “é importante que as pessoas
utilizem esse canal para que se possa
aperfeiçoar a qualidade do Ensino e do
atendimento prestado pelos diversos
setores da Universidade”.
Portanto, quem quiser enviar sua
manifestação, pode acessar o endereço
http://www.uniso.br/contato/ouvidoria
e preencher o formulário próprio. Nessa
página também pode ser conferido o

regulamento completo da Ouvidoria.
Recebida a manifestação, ela é
encaminhada ao setor competente para
averiguação e providências. Os setores
acionados são orientados a enviar a
resposta por e-mail ao solicitante, com
cópia ao Ouvidor.
A atuação da Ouvidoria está baseada
nos princípios do sigilo, da legalidade, da
impessoalidade, da imparcialidade e da
autonomia. Durante seu primeiro ano de
atividades, a Ouvidoria da Uniso recebeu
diversas manifestações da comunidade
acadêmica e também do público externo.
Grande parte das solicitações se referia ao
processo seletivo e à oferta de bolsas de
estudos.
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Arcebispo é presidente da mantenedora

Economia, uso de energia “limpa”
e, principalmente, melhor qualidade
de vida são os objetivos do projeto de
extensão “Eco reformas”, desenvolvido
pela estudante Nayara de Souza, de
Engenharia Ambiental. O projeto faz
parte do Programa de Bolsas de Extensão
(Probex), que abrirá inscrições neste mês
(veja na página 2).
Nayara escolheu uma casa-piloto,
no Jardim Magnólia, para implementar
pequenas reformas que visam poupar
recursos financeiros e naturais. Com
6 cômodos, a casa é habitada por
uma família de 7 pessoas, que tem um
rendimento mensal de R$ 1 mil.
Um dos objetivos do projeto é reduzir
o valor dos gastos familiares com energia
elétrica e água, que hoje consomem
cerca de 7% do orçamento, conforme
diagnóstico feito pela aluna.
“Algumas soluções simples podem
fazer a diferença, como a instalação de
lâmpadas d’água, feitas com garrafas
PET, para uso diurno, e lâmpadas
fosforescentes à noite, além da instalação
de um chuveiro solar, cujo projeto
estamos finalizando”, explica Nayara,
que conta com a ajuda dos colegas de
curso Lidiane Talita Zanardo, Matheus
Brienza de Oliveira Ravelli, Juliana
de Oliveira e Sarah Lisboa e ainda do
estudante de Jornalismo Júlio Carvalho,
que participam como voluntários.
O projeto, que tem orientação do
professor Henry Martos, prevê ainda a
criação de um minhocário no quintal da
casa, para compostagem. “As soluções
devem aliar benefícios para os moradores
às práticas ecologicamente sustentáveis”,
salienta Nayara. Uma viagem à China,
em 2011, ajudou a estudante a conhecer
mais sobre tecnologias ambientais e a
amadurecer o projeto. Nayara pretende
divulgar a experiência em palestras e
oficinas, a começar pelo bairro onde está
o projeto-piloto.

A aluna Nayara com uma lâmpada d’água
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O

Arcebispo de Sorocaba, Dom
Eduardo Benes de Sales
de
Rodrigues,
presidente
da Fundação Dom Aguirre (FDA),
mantenedora da Uniso e do Colégio Dom
Aguirre, receberá o título de Doutor Honoris
Causa, em uma cerimônia a ser realizada
no dia 5 de maio, às 10h, na Cidade
Universitária.
Trata-se da mais alta honraria concedida
por universidades para homenagear
personalidades eminentes que tenham
contribuído com o desenvolvimento da
Educação nacional e do País.
A outorga do título foi aprovada por
unanimidade em reunião do Conselho
Universitário (Consu). O texto da
resolução que dispõe sobre a outorga
destaca que a honraria será concedida “em
reconhecimento ao seu incondicional apoio
à causa e às decisões da Uniso, indispensável
ao crescimento da Universidade com
qualidade e autonomia, considerando que
Dom Eduardo desenvolve trabalho firme e
criterioso à frente da FDA”.
Mestre em Teologia e ex-professor da
Universidade Federal de Juiz de Fora, Dom
Eduardo nasceu em Bias Fortes, Minas
Gerais. Foi membro do Clero Diocesano
de Juiz de Fora. Tendo como lema “Manso
e Humilde de Coração”, sua ordenação
episcopal aconteceu em 1998. Em 2001, se
tornou bispo da Diocese de Lorena em São
Paulo e, em 4 de maio de 2005, o Papa Bento
XVI o nomeou Arcebispo de Sorocaba, tendo

Uniso e eu

O

que a educação tem a ver com
o movimento punk? O evento
Conexões Possíveis vai abrir
um debate para mostrar as relações entre
essas áreas, a partir da ideia do Edupunk,
termo que surgiu em 2008, nos EUA,
para definir uma reação aos interesses
corporativos e à comercialização do ensino.
O encontro “EDUPUNK: Conexões
entre Educação e a filosofia Punk. Faça
você mesmo, na sua comunidade” será
realizado no dia 25 de abril, das 14h30 às
16h30, na Cidade Universitária.
Os temas foram propostos com o
objetivo de conectar o bordão máximo da
filosofia punk “Faça você mesmo” com a
educação atual.
O evento é destinado a estudantes
e professores da Graduação e PósGraduação da Uniso, aos alunos do Colégio
Dom Aguirre e demais interessados. As
inscrições são gratuitas e devem ser feitas
no endereço http://www.uniso.br/ead/
edupunk.
O projeto “Conexões Possíveis” é

Principais temas do evento
Anarquismo e conhecimento
Educação Popular
Pedagogia Crítica
Aprendizagem autodirecionada
Vozes dos alunos
Vozes da Comunidade
Educação centrada no aluno
Comunidades virtuais de aprendizagem
Comunidades de prática
Redes sociais
Autonomia do aluno

realizado pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação da Uniso. Em 2011, foi
discutida a temática Pink Floyd, Filosofia
e Educação. Os professores responsáveis
pelo projeto são Eliete Jussara Nogueira,
Maria Lúcia de Amorim Soares, Luiz
Fernando Gomes e Edgar Domingo de
Albuquerque.
Mais
informações:
http://
conexoespossiveis.blogspot.com.
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15º Epic já recebe
inscrição de projetos

Apresentação de trabalhos no Epic 2011

O Epic - 15º Encontro de Pesquisadores
e de Iniciação Científica (Epic) e o 10°
Enex - Encontro de Extensão, um dos
mais importantes eventos científicos
promovidos na Região pela Uniso, já está
recebendo inscrições de projetos pelo site:
www.uniso.br.
Com o tema “Ciência, Tecnologia e
Humanidades na formação do profissional
do futuro”, o evento será realizado na
Cidade Universitária, de 12 a 14 de
junho, em três dias de atividades abertas à
participação de pesquisadores, professores,
estudantes e demais interessados.
Uma oportunidade também para que os
alunos do Programa de Iniciação Científica
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e do Programa de Bolsas de Extensão da
Uniso mostrem os resultados dos projetos
que vêm desenvolvendo, assim como
para a apresentação das dissertações de
Mestrado, das teses do Doutorado e dos
trabalhos de conclusão de curso.
Para participar, o interessado deverá
optar, na inscrição, por apresentação
oral ou em formato de pôster/painel. Os
projetos serão avaliados conforme critérios
de objetividade, linguagem científica,
relevância, aplicabilidade dos resultados e
normatização.
Além das apresentações, o Encontro
terá conferência de abertura e encerramento,
com a premiação dos melhores trabalhos.
O objetivo é a difusão do conhecimento
científico em Sorocaba e Região, por meio
da socialização de pesquisas, estudos,
informações e experiências relacionadas
às mais diversas áreas do conhecimento.
A inscrição de trabalhos se encerra no
dia 23 de abril e para ouvintes, prosseguirá
até 31 de maio. Confira o regulamento
completo e outras informações no
endereço: www.uniso.br.

Dia de
Dom Aguirre

Em 28 de abril é
comemorado o Dia de
Dom Aguirre, patrono
da Fundação Dom
Aguirre, mantenedora
da Uniso e do Colégio
Dom Aguirre.
A
data
será
lembrada com uma missa, ao meio dia, na
Catedral Metropolitana de Sorocaba, para
professores, funcionários e alunos das
instituições.
Nascido em 28 abril de 1880, em
Itaqueri da Serra (SP), José Carlos de
Aguirre foi o primeiro Bispo de Sorocaba.
Ajudou a fundar a Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras (FAFI), um dos embriões
da Uniso, e foi responsável pela criação
da Faculdade de Medicina de Sorocaba e
pela construção do Seminário São Carlos
Borromeu. Morreu aos 93 anos, em 1973.

Biopolítica em debate

Um dossiê sobre o tema, que retrata
o impacto acadêmico e político do
surgimento da noção de “biopolítica”,
desenvolvida por Michel Foucault, é
apresentado pela Revista de Estudos
Universitários, volume 37, n.2 (2011),
que pode ser conferida no endereço http://
periodicos.uniso.br/index.php/reu
São 12 artigos, 4 resenhas, dois
ensaios e uma entrevista produzidos por
pesquisadores de diversas instituições,
nacionais e internacionais.

Visita internacional

Steven Scott, presidente da Pittsburg
State University, Bruce Dallman, PróReitor de Tecnologia, e Charles Olcese,
diretor de Relações Internacionais,
visitaram a Uniso, no dia 20 de março.
A norte-americana PSU é a instituição
internacional que recebeu o maior
número de intercambistas da Uniso, cerca
de 20 estudantes, ao longo de 11 anos de
parceria.
Os visitantes conheceram a Cidade
Universitária e discutiram novas
possibilidades de intercâmbio acadêmico
com a Reitoria e professores.
Assecoms

Educação e filosofia
punk em debate

Curtas
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Os visitantes com a Reitoria

