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Leitura Dinâmica
Relações Internacionais
O Centro Acadêmico de Relações Internacionais
da Unesp de Franca promoveu, nos dias 11 e 12
de junho, o IV Fórum de Relações Internacionais.
O evento debateu a expansão e as abordagens
do curso de RI no Brasil. (Agatha Custódio –
FCHS/Franca)
Clínica Médica
O Centro Acadêmico Pirajá da Silva, o Conselho
das Ligas Acadêmicas e o Departamento de
Clínica Médica da Faculdade de Medicina de
Botucatu realizaram, entre 11 e 19 de junho, o
Simpósio Acadêmico de Clínica Médica de
Botucatu. O objetivo foi atualizar o conhecimento
sobre grandes síndromes e práticas clínicas na
área. (Alina de Almeida Bastos – FM/Botucatu)

Encontro de Rádio
Com oficinas e palestras, foi realizado no Câmpus
de Bauru o IV Enco – Rádio, que comemorou
os 90 anos do rádio no Brasil. O evento foi
promovido pela Agência Júnior de Jornalismo.
(Estevão Rinaldi Pereira – Faac/Bauru)
Robótica
O Departamento de Computação da Faculdade
de Ciências, Câmpus de Bauru, promoveu a
quinta edição do Robocontrol, nos dias 14 e 15
de junho. O evento focou aplicações da robótica
na educação, além de robótica assistiva e de
reabilitação. (Luiz Felipe Barbieri - FC/Bauru)
Cartografia Tátil
No dia 18 de junho, no Câmpus de Rio Claro, o
I Seminário Geocart apresentou pesquisas da
Unesp e da Unicamp na área de Cartografia Tátil,
com destaque para estudos de inclusão do aluno
com deficiência visual na educação básica. (Euler
Otoboni Rangel – IGCE/Rio Claro)
Pós em inglês
Uma parceria entre a Faculdade de Ciências e
Letras, de Araraquara, e o Instituto de Biociências,
Letras e Ciências Exatas, de São José do Rio
Preto, vai possibilitar a tradução para o inglês
do site dos programas de pós-gradução da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Araraquara. (Letícia Ferreira dos Santos – Ibilce/
São José do Rio Preto)

Componentes da Geoplan Jr. durante a cerimônia realizada em São Paulo

Unesp brilha no Prêmio
MundoGEO#Connect
Pesquisador de Prudente é Personalidade do Ano
e Geoplan Jr., de Rio Claro, Melhor Empresa Jr.

A

Unesp foi vencedora
em duas categorias
no Prêmio
MundoGEO#Connect 2012,
entregue em 29 de maio, em
São Paulo. João Francisco
Galera Monico, professor
da Faculdade de Ciências
e Tecnologia, Câmpus de
Presidente Prudente, e a
Geoplan Júnior, do Instituto
de Geociências, Câmpus de
Rio Claro, foram vencedores,
respectivamente, nas categorias
Personalidade do Ano e Melhor

Empresa Júnior da área de
Geotecnologias.
A Unesp também foi para
a final como uma das cinco
melhores instituições de
ensino e pesquisa do país,
mas o vencedor na categoria
foi o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe). A
votação, aberta ao público,
ocorreu pela internet.
Autor do livro
Posicionamento pelo GNSS,
Mônico é líder do grupo de
pesquisa GEGE (Grupo de

Estudo em Geodésia Espacial).
Coordena vários projetos
financiados por agências de
fomento no Brasil, além de
participar de projetos com a
comunidade europeia. Em 2009,
foi identificado pela revista GPS
World como um dos “50 GNSS
Leaders to Watch”.
A Geoplan integra o
Projeto Empresas Juniores da
Unesp, destinado a favorecer
o empreendedorismo e
a formação profissional
diferenciada dos alunos.

Plataforma portátil
para estudos na mata
Reprodução

Crianças com câncer
Desde 2003, a Faculdade de Odontologia
da Unesp de São José dos Campos presta
atendimento odontológico a pacientes de até 18
anos em tratamento contra o câncer, num projeto
coordenado pelo professor João Carlos da Rocha.
Os atendimentos ocorrem às terças-feiras, com a
presença de professores, alunos da graduação e
pós. (Tabata Sato – FO/São José dos Campos)

Jovem
Criado em 2005, o projeto Jovem Florestal se
propõe a recuperar florestas de proteção, como
Áreas de Preservação Permanente, Reservas
Legais e florestas comerciais. O projeto reúne 65
alunos da rede municipal de ensino, 12 bolsistas,
monitores e educadores, além de 115 professores
e estudantes de todo o país, que participam a
distância. (Wesley Sidney Castiglioni – FCAV/
Jaboticabal)
Esta coluna é produzida por bolsistas do
Projeto Unesp-Santander Universidades,
desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão
Universitária, com apoio da Assessoria
de Comunicação e Imprensa.

Projeto: para alto de árvores

O

projeto Plataforma
Portátil “Preguiça”,
feito por alunos
da Faculdade de Ciências e
Tecnologia (FCT), Câmpus de
Presidente Prudente, obteve o
segundo lugar, na modalidade
“Estudante”, no Prêmio Alcoa
de Inovação em Alumínio,
divulgado em 31 de maio. A
criação desmontável e portátil
foi desenvolvida para uso no
alto de árvores, como posto
de observação para estudos
científicos da fauna e da flora em
florestas.
A proposta tem o bicho-preguiça como fonte de

inspiração: a plataforma é
dotada de travamentos na parte
superior e no nível da base,
assim como os braços e pernas
do mamífero.
O autor do invento é Danilo
da Silva Barbosa, aluno
do curso de Arquitetura e
Urbanismo da FCT. Ele liderou
uma equipe formada por
seus colegas de graduação
Esdras Veloso dos Santos,
Fabrizio Lucas Rosatti, Marcelo
Gonçalves Hasimoto, Murilo
Bruno Camurça e Rafael
Loureiro. Os estudantes tiveram
a orientação do professor da
FCT Claudemilson dos Santos.

