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Ciência da Informação
A nona edição do Encontro da Associação de Educação e Investigação em Ciência da Informação da Iberoamérica e Caribe foi
realizada no Câmpus de Marília, entre 30 de maio e 1º de junho. O
encontro reuniu nomes como Toni Samek, da Universidade de Alberta (Canadá). (Jane Angélica da S. Gulielmitti – FFC/Marília)
Poética visual
Ocorreu na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação,
no dia 31 de maio, o Encontro de Arte Contemporânea em Poéticas Visuais, com a presença do artista plástico Duda Penteado e de George Preston, do Museum of Art and Origins de
Nova Iorque. (Juliana do Prado Silva – Faac/Bauru)
Gestão educacional
Nos dias 6 a 8 de julho, acontecerá o III Seminário Internacional
de Gestão Educacional, em Rio Claro. O encontro analisará as
reformas educativas e suas implicações. Informações: iiiseminariogreppe@gmail.com, ou no site: www.rc.unesp.br (Fernanda Paes de Andrade – IB/Rio Claro)
Literatura
A Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e a Universidade Federal de São Carlos promoveram, nos dias 24 e 25 de
maio, o 1º Colóquio de Literatura Brasileira Contemporânea.
Participaram os poetas Rodrigo Petrônio e Micheliny Verunschhk e os escritores Reni Adriano e Menalton Braff. (Nicolas
Henrique Sana – FCL/Araraquara)
Geografia
O Câmpus de Ourinhos promoveu, de 25 a 27 de maio, a VII
Semana de Geografia. O evento envolveu mesa-redonda, palestras, apresentações de trabalhos e atividades de campo.
(Antonio Guilherme Santos Diniz – Ourinhos)
Curso
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, em Botucatu,
realizou o II Curso Internacional de Ortopedia e Traumatologia
em Animais de Companhia, entre 20 e 22 de maio. Participaram
especialistas como Rafael Costa Jorge, Kathleen Linn, Luis Artur Guiffrida Pereira da Silva e Cássio Ricardo Auda Ferrigno.
(Daniela Rodrigues Venegas Herrera – FMVZ/Botucatu)
Informação
A Biblioteca do Câmpus de Sorocaba matém o “Blog da BSo”,
com informações sobre os cursos locais e serviços da biblioteca, além do “Display”, com notícias dos cursos e informações enviadas pela Assessoria de Imprensa da Unesp. (Gabriel
Baptista Arruda – Sorocaba)
Poesia
Kenneth David Jackson, da Universidade de Yale, EUA, ministrou, em São José do Rio Preto, a disciplina “Poesia para
exportação: a internacionalização da poesia brasileira, do modernismo às neovanguardas”, entre 16 e 20 de maio. (Letícia
Ferreira dos Santos – Ibilce/São José do Rio Preto)
Esta coluna é produzida por bolsistas do Projeto Unesp-Portal
Universia, desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão Universitária, com apoio da Assessoria de Comunicação e Imprensa.

Empresas juniores recebem
recursos de Pró-Reitoria
Ajuda a empreendedores vai de R$ 2,1 mil a R$ 10 mil
Fabiana Manfrim

Para promover o movimento empreendedor na
Unesp, a Pró-Reitoria de
Extensão Universitária está
fornecendo apoio financeiro
às 52 empresas juniores das
várias unidades. As iniciativas com maior volume de
atividades foram beneficiadas
com R$ 10 mil, enquanto as
demais receberam entre R$
2.100 e R$ 8 mil. O anúncio
da ajuda foi feito no VI Encontro das Empresas Juniores (EJs), em São Paulo, no
dia 26 de abril.
No evento, a pró-reitora Maria Amélia Máximo de
Araújo destacou a importância
de o aluno estimular seu espírito empreendedor e manter
um contato direto com a empresa. “A Unesp tem muito orgulho de alunos que no
passado passaram pelas EJs e
hoje são destaque no quadro
de funcionários de grandes
empresas e que levam consigo experiências adquiridas na
Universidade”, assinalou.
A pró-reitora enfatizou a
criação de mais duas empresas juniores: nos Câmpus de

Estudantes participam de atividade em encontro em São Paulo

Assis e Araçatuba. Ela ressaltou o suporte financeiro do
Santander Universidades e da
Reitoria para a manutenção
das empresas. No evento, a
gerente geral do Santander
Universidades, Débora Porto, enfatizou que essas iniciativas compõem o principal
eixo no setor de responsabilidade social do banco.
O presidente e o vice-presidente da Federação das Empresas Juniores do Estado de

São Paulo (Fejesp),Wilamar
Valença dos Santos e André
Delgado, respectivamente,
apresentaram um panorama do setor destacando que
a Unesp possui o maior
número de empresas como
essas no Brasil.
Já a assessora da Proex,
Loriza Lacerda de Almeida,
apresentou relatórios de
produção das EJs e os recursos destinados para elas.
Fabiana Manfrim

Aluna do IQ obtém bolsa
para pesquisa na Flórida
Quartanista do Instituto de
Química (IQ), de Araraquara,
Ana Carolina Gomes Vieira
de Carvalho foi contemplada
com uma bolsa da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp)
para desenvolver pesquisa
na Universidade da Flórida
(EUA). O resultado da chamada Fapesp 2011 do Programa Piloto de Estágio de Iniciação Científica nos Estados

Unidos foi anunciado no dia
25 de abril, em São Paulo.
Ana Carolina concorreu
com a proposta “Sinalização mediada por pequenas
moléculas em Caenorhabditis elegans”. A aluna desenvolve pesquisa vinculada ao
projeto temático “O fungo
filamentoso Neurospora crassa como organismo modelo
para a identificação e caracterização de novas proteí-

nas/fatores de transcrição
regulando o metabolismo
de glicogênio”, sob a coordenação da professora Maria Célia Bertolini.
Na Fapesp, a graduanda
em Química é orientada
por Fernanda Zanolli Freitas, bolsista de pós-doutorado da Fundação, no IQ. A
aluna embarcou em junho
para a Flórida, onde ficará
por três meses.

