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Inicialmente, damos boas vindas aos
novos membros da CPA: Bianca Dall
Gallo Marion – representante discente
(Campinas - São José) Regiane Rossi –
representante docente (Americana)
Caros alunos e colaboradores: além dos devidos
encaminhamentos para os gestores da Unidade e da
instituição, os resultados da avaliação institucional,
realizada no mês de maio, foram amplamente divulgados
nas Unidades, durante os meses de agosto e setembro.
Caso não os tenha localizado, procure o representante
da CPA de sua Unidade, ou envie um e-mail para
avaliacao.institucional@unisal.br.
Como já fizemos na edição de maio/junho,
sugerimos ainda que, independentemente desses
encaminhamentos, os resultados sejam amplamente
debatidos nos grupos de qualidade dos cursos.
Outro acontecimento importante para melhoria da
comunicação entre a CPA e a comunidade discente foi
realizado pelos representantes de cada Unidade. Todos
os representantes discentes de sala foram convidados
para uma reunião com os membros da CPA de sua
Unidade. A participação foi bastante expressiva.
Na reunião, foram apresentadas ações da CPA e,
principalmente, discutidas formas de participação mais
efetiva de todos no processo avaliativo. O próximo passo
será encaminhar um e-mail para todos os participantes
com informações atuais da CPA, colocando-os, inclusive,
em contato com a representante discente da Comissão,
a aluna do Campus São José, Bianca Dall Gallo Marion.
					

Atenciosamente,
A Comissão

ACONTECEU:
Reuniões da CPA: Em junho, no dia 24, a CPA
reuniu-se na Unidade de Campinas, Campus São
José, discutindo os resultados da avaliação de maio
e formas de melhoria do processo, e aprovando
diretrizes gerais para a avaliação da responsabilidade
social do UNISAL.
Em agosto, no dia 19, a CPA reuniu-se na Unidade
de Campinas, Campus São José, aprovando novas
avaliações, e os respectivos instrumentos, para o
segundo semestre: avaliação de infraestrutura por
docentes e avaliação da responsabilidade social
por gestores e representantes de órgãos colegiados.

Algumas Realizações das Unidades
Neste número, serão divulgadas realizações
de melhoria de alguns Cursos e Unidades do UNISAL.
Outros Cursos e Unidades serão contemplados
em edições posteriores.

Americana - Campi Maria
Auxiliadora e Dom Bosco
O grupo de qualidade da unidade, após um estudo
detalhado da legislação vigente, nomeou subcomissões
que visitaram os dois Campi para verificação, in loco,
das condições de acessibilidade.
O objetivo é fazer um levantamento completo
de necessidades arquitetônicas, atitudinais e
de comunicação de unidade. Cada grupo tratou
de uma questão específica: mobilidade reduzida;
audição e visão.
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Campinas - Campus Liceu
Novas salas devidamente equipadas foram designadas
ao novo Coordenador do Curso de Direito e à
responsável pelo NAP, no segundo piso do Campus.
Para este segundo semestre letivo, também as três salas
para estudo em grupo e orientação de TCC, servidas
por ar-condicionado, estarão prontas ao uso no primeiro
piso do prédio novo da Biblioteca. No segundo piso, com
acesso por meio de moderno elevador, criou-se novo
espaço, onde estão alocadas as arejadas e equipadas
salas, com cadeiras, mesas, lousas novas e recursos
didático-pedagógicos, para acolher os inúmeros Cursos
de extensão Lato Sensu nas áreas de Direito, Educação
Física, Pedagogía e Psicologia.

Lorena - Campus São Joaquim
Para os cursos de Engenharia Civil e de Produção foram adquiridas quatro bancadas acadêmicas para
os laboratórios de engenharia; 50 licenças do software
Labview (desenvolvimento de sistemas de aquisição de
dados), 50 licenças do software MULTSIM (Simulação
de circuitos) para os Laboratórios de Eletrônica; 8 placas
de aquisição de dados NIMyDAQ; 26 licenças do
SIMULINK (software para simulação de sistemas) e
da ToolBox Control System, ambos para operar em
conjunto com o software MATLAB, já existente no
Laboratório de Informática.

Campinas - Campus São José
Durante o período de férias os colaboradores
realizaram um intenso trabalho nas instalações,
nos laboratórios de Informática, Projetos e Oficina.
Foram realizadas manutenções corretivas e preventivas,
organização e atualização do software ESPRIT 2015.
O ESPRIT é um sistema CAM de alta performance, para
aplicação em todos os tipos de máquinas CNC.
O ESPRIT possui a capacidade de programar as
máquinas mais avançadas e complexas do mercado.
Os docentes que ministram aulas com essa ferramenta
participarão de treinamento de atualização nos módulos
de fresamento e torneamento.
Curso de Engenharia Elétrica
O Curso de Engenharia Elétrica dedicou-se,
especialmente no semestre passado, à revisão do PPC e
atualização das bibliografias. Deste modo, chega ao 6º
semestre com o início das disciplinas específicas da área
de eletrotécnica (Geração, Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica, Princípios de Máquinas Elétricas,
Conversão de Energia e Instalações Elétricas de
Baixa Tensão), com ementas revisadas e bibliografias
atualizadas, ao mesmo tempo em que se prepara para
receber o Laboratório de Máquina Elétricas
e Eletricidade de Potência, que irá colaborar
significativamente para o aprendizado teórico
e prático do futuro Engenheiro Eletricista.

São Paulo - Campus Santa Teresinha
Melhorias realizadas no Campus: sinalização de todo o
prédio para deficientes visuais, como piso tátil, escadas,
elevadores, departamentos, biblioteca etc; recebimento
de livros em braile do Instituto Dorina Nowill; atualização
da Comunicação Interna com a troca de todas as placas
da Unidade; criação de um espaço físico para a Pastoral;
construção das salas de EAD; mudança da copiadora
para o mesmo andar da Biblioteca; mudança do layout
do Núcleo de Práticas Jurídicas e criação de novas
salas nesse espaço: Direitos Humanos, Estágio e
Psicopedagogo.

