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Prêmio
Por seu artigo sobre restrições à visita íntima nas
penitenciárias femininas, Ana Carolina de Morais
Colombari, aluna de Direito da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais da Unesp Franca,
ficou entre os ganhadores da 7ª edição do
Prêmio “Construindo a Igualdade de Gênero”.
(Ágatha Custódio – FCHS/Franca)
Aluna aprovada
Natália Ramos, de 18 anos, foi aprovada no curso
de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências,
Câmpus de Bauru. Ela foi aluna do PreVest, o
cursinho pré-vestibular mantido por estudantes
da Faculdade de Odontologia da Unesp de São
José dos Campos. (Tabata Sato – FO/São José
dos Campos)
Rede wireless
A WFU (Wi-Fi UNESP) é a nova rede de acesso
wireless da Faculdade de Engenharia de Ilha
Solteira, disponível para funcionários, docentes e
alunos de pós-graduação de qualquer câmpus. O
site http://www.feis.unesp.br/index.php/sti-wireless
mostra como se conectar à rede. (Marcus Vinícius
Fernandes de Oliveira – Feis/Ilha Solteira)

Grupo da Unesp realiza atividade com crianças: mais de mil pessoas participaram de ações

Pelo Rondon, alunos
vão ao Tocantins

Estímulo à arte
O Grupo de Estudos em Artes Visuais e
Audiovisuais (Grava) organizou recentemente uma
exposição sobre o tema do tempo, no bosque
do Câmpus de Bauru. O grupo da Faculdade de
Arquitetura, Artes e Comunicação busca estimular
o interesse da comunidade pela arte. (Estevão
Rinaldi Pereira – Faac/Bauru)

João Moretti Jr., Assessoria de Imprensa da FC/ Bauru

U

ma equipe da Faculdade de Ciências,
Câmpus de Bauru, participou das
operações do Projeto Rondon 2012.
O grupo foi formado por oito alunos voluntários
dos cursos de Educação Artística, Ciências
Biológicas, Educação Física e Psicologia, sob
a coordenação do professor Francisco Gouvêa
Junior, do Departamento de Ciências Biológicas.
Denominada Operação Babaçu, a ação
ocorreu em Aguiarnópolis, cidade do
Tocantins com cerca de 5.600 habitantes,
entre 21 de janeiro e 5 de fevereiro.
Segundo Gouvêa, foram realizadas oficinas,
palestras, discussões, dinâmicas, entre outras
atividades que focaram os eixos temáticos da

Simpósio
Entre 25 e 27 de março, será realizado o Simpósio
Internacional MicroRNA 2012, organizado por
professores do Instituto de Biociências (IB) e da
Faculdade de Medicina (FM). As informações do
evento estão em http://microrna2012.weebly.com/
(Diego de Andrade Silva – IBB/Botucatu)

Estudo de artista
Aluna do curso de Educação Artística da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação,
Ana Carolina Soares e Ruivo defendeu o Trabalho
de Conclusão de Curso sobre o artista Carlos
Haraldo Sörensen. Nascido em Bauru, Sörensen
produziu obras em várias linguagens. (Estevão
Rinaldi Pereira – Faac/Bauru)

Um blog
bom à beça

Reprodução

Toxicologia
O Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox)
promoveu, de 5 a 10 de março, o curso de
extensão universitária “Toxicologia Aplicada”,
com temas como praguicidas, avaliação de
risco e tratamento de intoxicações.
(Diego de Andrade Silva – IBB/Botucatu)

Cultura, Educação, Direitos Humanos e
Justiça e Saúde. “Notou-se, particularmente
na população jovem, a falta de perspectiva
quanto ao seu desenvolvimento acadêmico,
profissional e pessoal, fato que foi trabalhado
pela equipe a todo o momento”, assinala.
Junto aos agentes de saúde e à população
em geral, foram abordadas questões de saúde
básica, por exemplo, a prevenção de doenças.
“De uma forma geral, aproximadamente mil
indivíduos tiveram participação efetiva em
uma ou outra atividade desenvolvida pela
equipe”, avalia Gouvêa, acentuando que o
grupo cumpriu com os objetivos propostos
pelo Rondon.

Lygia Aliberti, Assessoria de Imprensa
do Ibilce / S. J. do Rio Preto

Historiografia
Entre 2 e 3 de fevereiro, aconteceu o Congresso
Internacional “Historiografia e Retórica:
Intencionalidade do Discurso e Análise Histórica”,
na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais,
Câmpus de Franca. O encontro teve a presença
da professora Therese Fuhrer, da Universidade
Livre da Alemanha. (Ágatha Custódio –
FCHS/Franca)

O

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.

Página: dados da biologia

Blog “Ciência à
Bessa” (http://
scienceblogs.com.br/
bessa/), feito por Eduardo Bessa,
aluno de doutorado em Zoologia
e Comportamento Animal do
Instituto de Biociências, Letras e
Ciências Exatas (Ibilce), Câmpus
de São José do Rio Preto, foi
premiado no Top Blog Brasil
2011. A premiação ocorreu em
dezembro, em São Paulo. O
site ficou em segundo lugar na
categoria “Bichos e Animais”
pelo voto popular.

“Sempre acreditei na
importância da divulgação
científica para a ciência enquanto
instituição na formação de
cidadãos, além de gostar muito
de fazer isso”, diz Bessa. Criado
em 2008, o blog era inicialmente
dedicado à ciência presente em
nosso cotidiano e à biologia.
Em seguida, Eduardo passou a
publicar também textos sobre
sua área de pesquisa, além
de matérias sobre o ambiente
acadêmico e a carreira de
um doutorando.

