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E

m junho, a Universidade entra
no clima de uma das maiores
festas populares brasileiras e
realiza seu 13º Arraiá, que neste ano terá
duas novidades, o 1º Concurso de Danças
Juninas e a rádio caipira.
O regulamento do concurso prevê
a formação mínima de equipes com 6
pares e máximo de 12, todos vestidos e
caracterizados de acordo com um tema
que contemplasse as características
culturais dos festejos juninos tradicionais
ou contemporâneos. Já a “rádio caipira”
terá uma programação ao vivo durante o
evento, veiculada por autofalantes, com
notícias sobre a festa, propaganda das
barracas e músicas típicas. Alunos de
Relações Públicas e de Jornalismo ficarão
responsáveis por essa tarefa.
Além de difundir a cultura das festas
juninas, o Arraiá tem como objetivo
colaborar com o trabalho do Terceiro Setor.
Tradicionalmente, as barracas de comidas
e bebidas e as brincadeiras típicas da
festa são administradas pelas comissões
de formaturas da Uniso e por entidades
beneficentes. Dessa forma, o dinheiro
arrecadado contribui com o custeio das
formaturas e, no caso das entidades, pode
ser aplicado em seus projetos sociais.
Pelo segundo ano consecutivo, a
comissão de formatura de Publicidade e
Propagada participará do Arraiá, desta vez,
com uma barraca de caldos, sopas e doces.
“É uma boa oportunidade para levantarmos
recursos, pois é um evento conhecido”,
afirma Guilherme Costa Pereira, um dos
integrantes da comissão.
Para a comissão do Centro Cultural
Quilombinho, que irá participar pela

Arquivo

Alunos e professores podem
participar da avaliação dos oito
cursos da Uniso que farão o
Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (ENADE), no
segundo semestre: Agronomia,
Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Gestão
Ambiental, Medicina Veterinária
e Nutrição.
Os estudantes desses cursos
poderão responder à pesquisa,
pela internet, até 30 de agosto,
e os docentes, por meio de
questionário
disponibilizado
na Sala dos Professores, até 28
de junho. As questões tratam
das relações em sala de aula,
condições da infraestrutura física
e de apoio propiciadas pela
Instituição e acesso a informações,
entre outros quesitos, específicos
para cada público pesquisado.
Também está em andamento
a avaliação dos professores da
Graduação,
pelos
estudantes,
que podem acessar a pesquisa
pela internet até 9 de junho. Os
alunos avaliarão cada docente
que leciona em seu curso, neste
semestre.
Essas avaliações fazem parte
da autoavaliação da Universidade,
que é realizada em consonância
com o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior
(Sinaes). Mais informações na
Comissão Própria de Avaliação
(CPA): 2101.7049.

Arraiá terá concurso
de danças e rádio caipira

Barracas típicas também farão parte da festa

primeira vez, será uma oportunidade de
colocar seus projetos em evidência. “A
festa nos ajudará a divulgar nosso trabalho
e também poderemos mostrar a união de
nossa equipe”, explica Eliane de Souza da
Cruz.
O Quilombinho desenvolve projetos
culturais para 60 crianças e adolescentes,
e depende da doação de alimentos e da
ajuda financeira de parceiros. A entidade
participará da festa com uma barraca de
salgadinhos e doces.
O Arraiá vai acontecer no dia 8
de junho, a partir das 18h, na Cidade
Universitária, aberto a toda a comunidade.
A organização pede a doação de um quilo
de alimento, cuja arrecadação beneficiará
um projeto social da cidade.
O ingresso custa R$ 3,00 e pode ser
comprado antecipadamente na Cidade
Universitária (Assessoria de Comunicação
Social/Eventos e Recepção do Prédio
Administrativo), Câmpus Trujillo (Setor
de Apoio e Recepção Central) e Câmpus
Seminário (Coordenação da Universidade
da Terceira Idade) ou na hora do evento.
Informações: festajunina@uniso.br ou
2101.7009.
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Uniso conta com acervo
sobre a cultura negra

O

Anote
Semana do Meio Ambiente

Assecoms

Núcleo de Cultura
Afro-Brasileira
da Uniso (Nucab)
disponibiliza acervo próprio
para toda a comunidade
acadêmica, que pode ser
utilizado principalmente pelos
professores e estudantes que
trabalham com a temática
do negro. O acervo conta
com pesquisas e livros,
aproximadamente cem títulos,
com destaque para as áreas
de história, antropologia,
Profª Ana Maria, coordenadora do Nucab
sociologia e literatura – nesta,
as duas mais recentes aquisições são
avanços com a criação de dois dispositivos
“Cada homem é uma raça” e “Venenos de legais, a Lei n° 11.645 de 10/03/2008;
Deus, remédios do Diabo”, do escritor Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho
moçambicano Mia Couto.
de 2004, que estabelecem diretrizes para
“Nosso trabalho busca desmistificar sua inclusão no currículo escolar.
as visões estereotipadas e, muitas vezes,
O Nucab nasceu na Sociedade Cultural
equivocadas sobre as tradições africanas, Beneficente 28 de Setembro, em 1979, e
que são uma das matrizes da cultura
foi integrado à Uniso, a partir da criação
brasileira”, afirma a Coordenadora do
da Universidade. Está instalado no último
Nucab, professora Ana Maria Souza
piso da Biblioteca da Cidade Universitária.
Mendes. O reconhecimento da importância Informações: 2101. 7164 ou ana.mendes@
dessa temática, no âmbito da Educação, teve
uniso.br

O curso experimental de capacitação
em Práticas Sociais e Processos
Comunitários está recebendo as inscrições,
até 21 de junho, pelo site da Uniso: www.
uniso.br/hs/reletran.
O curso é oferecido pela Rede
Latinoamericana Europeia de Trabalho
Social Transnacional (Reletran), da qual a
Uniso e a Lua Nova de Sorocaba fazem
parte, ao lado de outras 20 Instituições
de Ensino Superior e organizações que
desenvolvem projetos sociais na Europa e
na América Latina. O objetivo é preparar
pessoas interessadas em trabalhar com
comunidades em situação de risco e
vulnerabilidade social.
O curso será ministrado de agosto
a dezembro, com aulas quinzenais aos
sábados, e é voltado para estudantes de
expediente
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Curso gratuito de Práticas
Sociais recebe inscrições

nível superior, profissionais de ONGs e
ativistas de movimentos sociais atuando
em Sorocaba e região. “Trata-se de
um curso com perspectiva pedagógica
inovadora, com intensa participação
dos estudantes, e caso os resultados
forem positivos, passaremos a oferecêlo regularmente”, explica o professor
Marcos Antonio dos Santos Reigota, que
representa a Uniso na Rede.
O curso resulta das discussões que
vêm sendo realizadas desde o ano passado
em encontros internacionais e regionais da
Rede e deverá ser implantado em diversos
países. O projeto é desenvolvido com
o apoio da União Europeia, em parceria
com o programa Alfa (América Latina
Formação Acadêmica). Mais informações
pelo e-mail: reletran@uniso.br.
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Palestras e minicursos fazem parte
da Semana do Meio Ambiente, que
será realizada de 5 a 7 de junho, na
Cidade Universitária. Organizado
pelos cursos de Gestão Ambiental
e Engenharia Ambiental, o evento
acontece
anualmente
e,
nesta
edição, trará para o debate temas
relacionados à Educação, à Gestão e à
Sustentabilidade Ambiental. Confira a
programação completa pelo site www.
uniso.br, no menu Eventos.

Inscrições para o Epic

A inscrição de ouvintes e nas
oficinas e minicursos do XVI Epic – 16º
Encontro de Pesquisadores e Iniciação
Científica e 11º Encontro de Extensão
prossegue até o dia 28 de junho, no
endereço www.uniso.br/hs/epic
O Epic vai acontecer de 17 a 19
de setembro e é aberto a estudantes,
professores, pesquisadores e ao
público em geral. A proposta do
evento é contribuir com a difusão do
conhecimento científico em Sorocaba
e Região, a partir da socialização de
pesquisas, estudos, informações e
experiências relacionadas às mais
diversas áreas do conhecimento.

Colação de Grau

Os alunos concluíntes deste
semestre devem solicitar a colação de
grau no período de 3 a 28 de junho,
no Serviço de Atendimento ao Aluno
(SAA). A colação de grau é obrigatória
e faz parte da conclusão do curso,
sendo indispensável para o aluno
receber seu diploma de Graduação.
Mais informações na Secretária
Acadêmica: (15) 2101.7030 / 7020.

Atendimento ao Aluno

A partir deste mês, o Serviço de
Atendimento ao Aluno (SAA) passará
a atender preferencialmente com
agendamento, que deve ser feito na
página principal do site da Uniso, no
campo “Agendamento”.

Férias Acadêmicas

Esta é a última edição do Uniso
Notícias neste semestre, que voltará a
circular em agosto. Boas férias!
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Estudantes de outros países
em intercâmbio na Uniso

Assecoms

Visuais e Engenharia de Controle e
Automação.
Já Mei Yang – “Sophia” e Qiuxia
Zheng – “Melissa”, que fazem Letras na
Universidade de Jiangxi, estão estudando
Português no Colégio Dom Aguirre e
participando de atividades nos cursos
de Dança e Estética da Uniso, com o
objetivo de se adaptarem ao País; e a
partir do próximo semestre se dedicarão
às atividades acadêmicas.
Elas desembarcaram no País há
cerca de sete meses e apesar de tantas
diferenças em relação à China, já estão se
comunicando bem e se dizem satisfeitas
com o intercâmbio. Em entrevista ao
Uniso Notícias, destacaram a beleza das
cidades por onde passaram, como São
Roque e Foz de Iguaçu, a receptividade
dos brasileiros e também a metodologia
de ensino utilizada. A dinâmica
teoria prática em sala de aula é
o que, segundo elas, diferencia o
ensino oferecido no País.
Segundo Melissa, o Brasil
foi o destino escolhido para o
primeiro intercâmbio, devido
ao crescimento da relação
comercial com a China, o que
têm demandado profissionais com
domínio da língua portuguesa.
Elas permanecerão aqui por dois
anos.

Sophia e Melissa são alunas de Letras na China

Inclusive, há nove alunos nos preparativos
para embarcar nos próximos meses.
Além de cursar parte da Graduação, os
alunos têm a oportunidade de aperfeiçoar
o idioma, conhecer outras culturas, fazer
amigos de toda a parte do mundo e
obter certificação internacional. Mais
informações na Assessoria de Relações
Nacionais e Internacionais da Uniso, pelo
telefone 2101.7005 ou pelo e-mail: arni@
uniso.br.
Divulgação

No exterior

Além desses alunos que aqui estão,
o Programa de Intercâmbio da Uniso
também viabilizou recentemente a ida
de sete alunos para universidades nos
Estados Unidos, no Canadá, no Chile e
na Espanha. Três deles estão estudando
no exterior pelo Programa Ciência sem
Fronteiras, como Stefânia Pegorin, de
Biotecnologia, que está na Universidade
de Cornell, em Nova Iorque.
Já diretamente pelo programa da Uniso,
Rafaela Campos e Bruno Viana, de Teatro/
Arte-Educação, estão na Universidad
Mayor do Chile, e André Ricardo de
Souza, de Contábeis, e Amanda Soares, de
Marketing, na Pittsburg State University,
nos Estados Unidos.
Para os interessados, a Uniso mantém
convênios ainda com universidades na
China, Colômbia, Espanha, Portugal,
Rússia e agora também com a Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Stefânia no Museu de História em Nova Iorque

Professores visitam
universidade nos EUA
Divulgação

G

raças aos convênios estabelecidos com universidades
em oito países, mais de 50
estudantes já participaram do Programa
de Intercâmbio Acadêmico da Uniso,
e os números vêm crescendo ano a
ano.
Só neste semestre, a Uniso recebeu
três espanholas e duas chinesas, além
de outros cinco estudantes do Equador,
dos Estados Unidos e do México, que
participam de atividades na Uniso pelo
programa do Rotary Internacional.
As espanholas Andrea Pintado
García, Cecília Estevez Costa e
Paula Hermo Martínez, por exemplo,
vieram da Universidade de Vigo,
uma das parceiras da Uniso, e estão
estudando, respectivamente, nos cursos
de Engenharia de Produção, Artes

Uniso
e eu

Professores e alunos da Uniso na PSU

Os professores Paulo Edson Alves
Filho, de Letras, e Maurício Michelletti,
da Pós-Graduação lato sensu, acabam
de desembarcar no Brasil, depois de
dez dias no sul de Kansas, nos Estados
Unidos, visitando a Pittsburg State
University (PSU), uma das parceiras
da Uniso para o intercâmbio de alunos.
Recebidos pela diretora de
Relações Internacionais, Cathy Lee
Arcuino, eles ministraram aulas em
Administração e Ciências Sociais sobre
história, cultura e mercado brasileiro,
percorreram vários departamentos,
como de Educação, História e
Tecnologia, e participaram de reuniões
com a Reitoria da instituição.
Como resultado dessa experiência,
Paulo Edson comenta que deverá
desenvolver no próximo ano uma
pesquisa com o setor de História da
PSU relacionada a indígenas norte e
sul-americanos. Recentemente, ele
encerrou um estudo sobre a Rússia,
onde também esteve há cerca de dois
anos.
Com mais de sete mil alunos e uma
história de pouco mais de cem anos, a
PSU é uma das parcerias mais antigas
da Uniso e que tende a se estreitar
ainda mais. Há professores e alunos de
lá interessados em vir para a Uniso e
outras propostas em discussão.
Atualmente, por meio do Programa,
dois alunos estão em intercâmbio
em Pittsburg, André Ricardo Dias de
Souza e Amanda Soares, que inclusive
acompanharam os professores na visita.
“Conhecer a Pitt State foi uma
experiência ótima. Como professor
é enriquecedor ver uma estrutura
diferente e nos obriga a prestar
atenção à qualidade do conteúdo que
oferecemos”, comenta Maurício, que
também acompanhou Paulo Edson
em sua viagem à Rússia, em 2011, em
visita à Universidade de Voronezh,
outra parceira da Uniso.
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Curtas

Terceira Idade abre
matrícula para 25 cursos

D

Katharsis em Blumenau

O grupo Katharsis apresentará o
espetáculo “As estrelas são para sempre?”
no 26º Festival Internacional de Teatro
Universitário, em Blumenau (SC), que
acontecerá de 4 a 11 de julho, e reunirá
grupos de universidades brasileiras, da
Argentina e do Chile. Em agosto, o grupo
abrirá o IX Festival Internacional de
Teatro Amador, na Bélgica.

Arquivo

e 3 a 7 de junho,
a
Universidade
da Terceira Idade
abrirá as matrículas para
aqueles que já são alunos, e de
10 a 14 de junho para novos
interessados. Para participar,
o candidato deve ter idade
a partir de 50 anos e ser
Aprenda idiomas de graça
alfabetizado.
O portal Universia preparou uma lista
Os cursos oferecidos
com 101 links, para o estudo de diversas
são:
Atividades
Físicas
línguas estrangeiras, que podem ser
Personalizadas, Coral, Dança
acessados gratuitamente. A lista vai desde
e Alongamento, Espanhol, Dança, um dos cursos oferecidos no segundo semestre
idiomas como inglês, francês, alemão,
Fotografia Digital, Francês,
italiano e espanhol, até índi, esperanto,
Inglês, Inglês para viagem, Ioga, Italiano, 327,50, podendo ser dividido em cinco
finlandês, persa e latim. Os links contêm
Memória, Neurolinguistica, Pilates Solo, parcelas de R$ 65,50. Para a matrícula,
canais de vídeos com aulas, podcasts,
Ritmos de Dança, Sapateado, Tai Chi é necessário apresentar cópias do
livros e outras ferramentas de estudo. O
Chuan, Teatro e Informática (Windows RG, do CPF e do comprovante de
conteúdo está disponível no endereço
e Internet, Internet, Aplicativos Office, endereço. O atendimento é realizado
www.universia.com.br,
no
campo
Internet Avançada, Redes Sociais, na Coordenação da Terceira Idade, das
“estudantes e pós-universitários”.
Edição de Fotos Digitais, Criando vídeos
8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30,
no computador, Aplicativos e Recursos
de segunda a sexta-feira, no câmpus
Semana de Arte da Uniso
Avançados).
Seminário. Informações: 2101.4061 ou
O evento será realizado pelos cursos
O valor de cada curso é de R$ 3idade@uniso.br.
de Artes Visuais, Dança, Música e
Teatro: Arte-Educação, de 10 a 14 de
junho. Na programação, apresentações
de coreografias, música, teatro e coral.
No primeiro dia do evento, além das
apresentações, será realizada uma mesaredonda com ex-alunos de Teatro da
Uniso, que abordará “Os caminhos dos
licenciados em artes”. Outro destaque
são as palestras “O ensino da cultura afro
nas escolas”, com a professora Ana Maria
Souza Mendes do Núcleo de Cultura AfroBrasileira da Uniso (Nucab) e “A arte do
século XVI e os desenhos das cartas do
tarô”, com a professora Nanci Kaplan, no
dia 12. As atividades serão realizadas
sempre no período da manhã, na Cidade
Universitária. A programação completa
será divulgada no site www.uniso.br
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#consumo_tecnológico

De 14 a 29 de junho, será realizado
no SESC-Sorocaba o evento cultural
#consumo_tecnológico, com instalação
multimídia,
performance,
música,
colóquio e conversa com artista, numa
realização do professor Wilton Garcia, do
Mestrado em Comunicação e Cultura.
Para o projeto de instalação, estão
sendo recolhidos, para reciclagem,
telefones celulares “velhos”, em postos
do SESC-Sorocaba e na Biblioteca da
Uniso até 11 de junho.

