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Agrometeorologia
Desde janeiro, a Faculdade de engenharia, Câmpus de ilha Solteira,
disponibiliza dados da estação agrometeorológica de Paranapuã,
acessíveis em http://clima.feis.unesp.br. Parte de um projeto coordenado pelo professor Fernando Braz tangerino hernandez, a
estação amplia o monitoramento climático regional. A iniciativa
envolve Unesp, embrapa Semiárido e Utah State University, com
financiamento das agências Fapes e Facepe. (Bianca de Carvalho
Munhoz, bolsista Universia/Unesp/Fe/ilha Solteira)
intercâmbio
o escritório de relações internacionais do Câmpus de Assis ofereceu no início do ano oportunidades para alunos em programas
de intercâmbio na Coreia do Sul e no Canadá. três alunos foram
escolhidos para desenvolver pesquisa no instituto Pasteur coreano. e três outros estudantes receberam bolsas para universidades da região canadense do Quebec. (Henrique isper Mendonça,
bolsista Universia/Unesp/FCl/Assis)
estágio supervisionado 1
o Câmpus de ourinhos promove, a partir de 18 de março, o i
Seminário de estágio Supervisionado do Curso de licenciatura
em Geografia, com a coordenação do professor nelson rodrigo
Pedon. Mais informações podem ser obtidas no endereço www.
ourinhos.unesp.br ou pelo telefone (14) 3302-5700. (Antonio Guilherme Santos Diniz, bolsista Universia/Unesp/ourinhos)
estágio supervisionado 2
em dezembro, 21 alunos de Administração do Câmpus de tupã
apresentaram os relatórios referentes ao estágio Supervisionado obrigatório para cinco bancas de professores do curso. Muitos estudantes realizaram estágios em empresas de destaque,
como Siemens, General Motors e Banco do Brasil. (Carolina Silveira Rossi, bolsista Universia/Unesp/tupã)
livros em Bauru
A biblioteca do Câmpus de Bauru dispõe de 330 novas obras,
adquiridas por sugestão de professores da Faculdade de
Arquitetura, Artes e Comunicação, que recebeu da reitoria
r$ 40.500,00, referentes ao ano de 2010. os interessados devem acessar http://www.biblioteca.bauru.unesp.br/ ou ir até
a biblioteca do câmpus. (Marcel Verrumo, bolsista Universia/
Unesp/Faac/Bauru)
Mais titulares
no dia 4 de janeiro, na Sala da Congregação da Faculdade de Medicina veterinária e Zootecnia (FMvZ), Câmpus de Botucatu, o
vice-diretor José Paes de Almeida nogueira Pinto deu posse a
oito novos professores titulares. Agora, a unidade tem 16 professores titulares entre os 74 docentes. (Daniela Rodrigues Venegas Herrera, bolsista Universia/Unesp/FMvZ/Botucatu)
novas mídias
no primeiro semestre, a professora heloisa Pait oferece aos
alunos de graduação do Câmpus de Marília a disciplina optativa
Sociologia Contemporânea. ela abordará os desafios sociais gerados pelas novas mídias, como a internet. Mais informações no
endereço http://moodle.unesp.br. (Jane Angélica da Silva Gulielmitti, bolsista Universia/Unesp/FFC/Marília)
visita à indústria
em dezembro, alunos da quinta turma do curso de engenharia
industrial Madeireira do Câmpus de itapeva realizaram visita
técnica à indústria Cipapel, em itararé. o objetivo foi conhecer
a empresa para apresentar suas características na disciplina de
Manutenção industrial. (Bruna de Souza Morita, bolsista Universia/Unesp/itapeva)

Projetos de Bauru se destacam
em prêmio de design
Objetos foram produzidos como trabalho final de disciplina
Divulgação

“Cadeira Rox”, de Paula de
Souza Cruz, ficou em segundo
lugar, e “Puffle”, de Nathalia
Siqueira Totti, levou menção
honrosa no Prêmio Tok&Stock
de Design Universitário 2010.
As duas autoras são terceiranistas do curso de Design
da Faculdade de Arquitetura,
Artes e Comunicação (Faac),
Câmpus de Bauru.
As obras foram produzidas na
disciplina Projeto I. A premiação recebeu inscrições de 434
projetos criados por estudantes
de Design de noventa universidades de 17 Estados brasileiros.
Alunos do terceiro ano pesquisam materiais e formas para
elaboração de produtos, com
foco na sustentabilidade de sua
possível produção. “Os objetos
foram feitos em aula, como trabalho do fim da disciplina”, diz
Cláudio Roberto y Goya, professor que orientou os projetos.
Praticidade – A proposta de
Paula é uma cadeira construída
em MDF (sigla em inglês para
placa de fibra de madeira de média densidade), com fixação por
parafusos. Não se utiliza cola, e
a pintura é feita com tinta à base

Paula, o professor Goya e a cadeira rox (esq.); à dir. o projeto Puffle

de água. Concebida para ser vendida desmontada, a cadeira pode
ser montada pelo consumidor,
com uma chave de fenda. “A minha intenção era criar um produto fácil de produzir e barato”,
explica a graduanda.
O “Puffle” da Nathalia é
composto de duas peças que se
encaixam e podem desempenhar três funções: sofá, pufe e,

juntas, apoio para os pés. Ele
foi fabricado com um bloco
de espuma revestida de tecido
100% algodão, o que resultou, conforme a estudante,
em uma redução de material e
de resíduos. Outro ponto forte é a facilidade no transporte
e armazenamento na loja ou
em casa.
Daniel Patire

Grupo desenvolve nova forma
de cultivar cogumelo-ostra
Estudo de Ilha Solteira usa material de poda
urbana como substrato para produção
Uma equipe da Faculdade
de Engenharia, Câmpus de Ilha
Solteira (Feis), avaliou o potencial de produção do cogumelo-ostra usando como substrato para seu cultivo o material
resultante de podas urbanas.
No ano passado, o estudo obteve a primeira colocação no I
Workshop em Gestão de Resíduos, na Unesp de Araraquara, e menção honrosa na quarta
edição do Encontro de Ciências
da Vida (Encivi), da Feis.

O cogumelo-ostra é apreciado
por sua textura, paladar e principalmente por suas propriedades
químicas e nutricionais. A equipe
reúne o professor José Antônio
Gracioli; José Antônio Agustini,
aluno do curso de Ciências Biológicas e técnico agropecuário do
Departamento de Fitossanidade,
Engenharia Rural e Solos; e Circélia Caetano, técnica do Departamento de Biologia e Zootecnia.
A iniciativa nasceu de uma
proposta de parceria feita pelo

Projeto Agrícola Social (PAS)
da Prefeitura local, para implantar o cultivo desse vegetal
com o substrato de poda de
plantas urbanas, material que é
queimado ou estocado. O PAS
atende adolescentes do sexo
masculino, oferecendo apoio,
orientação e preparo para o
trabalho. A intenção é promover o aprendizado do cultivo
desse produto entre os jovens.
Bianca de
Carvalho Munhoz

