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Sinopse: Este livro tem como meta 
apresentar o curso de Harmonia Funcio-
nal da música popular de uma maneira 
objetiva e clara, ao mesmo tempo em que 
procura consistentemente fundamentar 
os seus principais conceitos, propondo 
uma abordagem teórica aprofundada 
de um assunto que, em geral, é tratado 
apenas pelo viés da praticidade. Divide-
se em três partes: uma breve revisão de 
aspectos da Teoria Musical, o curso de 
Harmonia Funcional propriamente dito 
e uma seção de Harmonia Aplicada, 
na qual são apresentadas as principais 
características harmônicas e fórmulas 
de acompanhamento de dois dos mais 
brasileiros gêneros musicais: o samba 
e o choro.

Autor: Carlos Almada é compositor, 
arranjador e autor de Arranjo (Editora 
da Unicamp, 2000), A Estrutura do 
Choro (Da Fonseca, 2006) e de diversos 
métodos sobre música brasileira publica-
dos pela editora norte-americana Mel Bay. 
Atualmente é professor de harmonia na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e doutorando em música pela 
Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro.

 Prêmio Destaque na Iniciação Científi ca e Tecnoló-
gica - O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) acaba de lançar o 10º Prêmio 
Destaque na Iniciação Cientifi ca e Tecnológica com uma 
nova categoria: a de “Bolsista de Iniciação Tecnológica”. Ela 
contempla bolsistas de PIBITI e ITI. Bolsistas do CNPq das 
instituições têm até o dia 20 de agosto para efetuar a inscri-
ção. O regulamento está no site http://destaqueict.cnpq.br. A 
cermônia de premiação ocorre de 15 a 21 de outubro. Mais 
informações podem ser obtidas pelo e-mail pict@cnpq.br
 Comvest inicia inscrições para vagas remanescen-
tes - A Comissão Permanente para os Vestibulares da 
Unicamp (Comvest) inicia em 20 de agosto, as inscrições ao 
Processo Seletivo Aberto para as Vagas Remanescentes 
2013 na Universidade. As inscrições podem ser feitas até o 
dia 30 de agosto, exclusivamente pela Internet. As vagas 
oferecidas serão divulgadas no início das inscrições. Podem 
se inscrever no processo, alunos matriculados em cursos 
de graduação da Unicamp e de outras instituições de 
ensino superior, além de portadores do diploma reconhe-
cido de curso superior diferente do curso pretendido. Leia 
mais: https://www.comvest.unicamp.br/vr/vr2013/vr.html
 Semana de Química - A Semana de Química será 
realizada de 20 a 24 de agosto. Participação especial 
de Paul Zaloom, o Beakman, no dia 24, às 16 horas. A 
Semana de Química está em sua 11ª edição, conta com 
uma programação bem abrangente de 10 minicursos, 10 
visitas a empresas do ramo, 15 palestras, exposição e 
avaliação de painéis de pesquisa, mesas de discussão, 
além da palestra especial no decorrer do evento com 
palestrante internacional. Mais informações: http://www.
unicamp.br/unicamp/eventos/2012/07/31/beakman-e-
uma-das-atracoes-da-semana-de-quimica
 Escola São Paulo de Estudos Avançados-  De 20 e 
24 de agosto acontece, na Unicamp e na USP, a Escola 
São Paulo de Estudos Avançados sobre a Globalização da 
Cultura no Século XIX. Mais detalhes estão no link http://
www.unicamp.br/unicamp/eventos/2012/07/25/escola-
sao-paulo-de-estudos-avancados-sobre-globalizacao-da-
cultura-no-seculo-xix
 I Simpósio Internacional sobre Língua Kaingang 
– Evento ocorre no dia 20 de agosto, às 9 horas, no 
Anfi teatro do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). 
Contará com a participação de Osamu Fujimura, professor 
emérito na The Ohio State University. Do simpósio também 
participam indígenas Kaingang de São Paulo e dos três 
estados do Sul do Brasil. A coordenação é do professor 
Wilmar da Rocha D’Angelis. Site do evento: http://1stiskl.
wordpress.com/. Outras informações: 19-3521-1520.
  Lugares da Memória na Idade Média - O curso 
“Lugares da Memória na Idade Média” acontece nos dias 
20, 21 e 23 de agosto. Ministrado por Monique Nopré-
Villière Goullet, do Laboratório de Medievística Ocidental 
de Paris (CNRS), as aulas serão sempre às 14 horas, na 
Sala da Congregação do Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas (IFCH), com organização do Programa de Pós 
Graduação em História da unidade. No dia 20 Monique fala 
sobre “Da memória na alta Idade Média”, “As hagiográfi cas 
das origenes à Legenda Aurea: transmissão, reescrita, 
compilações, traduções” no dia 21 e “O sentimento da 
paisagem na Idade Média”, no último dia do curso. In-
formações: 19-3521-1678, e-mail seceven@unicamp.br.
 CEM Nelson Rodrigues - Em homenagem ao centená-
rio de Nelson Rodrigues, o Letra & Ato: Grupo de Estudos 
em Dramaturgia, em parceria com o Departamento de Artes 
Cênicas da Unicamp, promove o evento: CEM Nelson 
Rodrigues, três dias de atividades sobre a obra de um 
dos mais importantes dramaturgos brasileiros. A primeira 
mesa-redonda ocorre no dia 20 de agosto, às 16 horas, 
no auditório do IA. Programação: http://www.letraeato.com/
cem-nelson-rodrigues/
 Km Brasil – Evento sobre gestão do conhecimento, o 

KM Brasil será realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto, 
no Bourbon Ibirapuera, em São Paulo. A organização é da 
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC). 
Para mais detalhes entre em contato com o telefone 11-
2387-7255 ou email analu@goena.com.br
 Maré - A Galeria de Arte da Unicamp organiza no dia 
22 de agosto, às 12h30, a abertura da exposição Maré, 
resultado do projeto em gravura desenvolvido por Ernesto 
Bonato com estudantes da Unicamp durante o Programa 
de Residência Artística. A mostra pode ser visitada até 5 de 
setembro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. 
Os expositores são: Adeise Pinez, Carol Vergotti, Deni 
Lantzman, Dio Pinez, Ernesto Bonato, Isabelle Cedotti, 
João Paulo Marques, Roger Soler, Wagner De Santana 
Silva. No sábado (25), Bonato fará uma visita especial à 
exposição, das 14 às 17 horas. Já no dia 29, às 15 horas, 
está prevista a palestra “Uma experiência comum: refl exões 
sobre os resultados da residência artística” (exibição da 
documentação do processo de trabalho). Mais informações 
pelo email apira@ig.com.br
 Palestra com Gustavo Freire - O Núcleo de Pesquisas 
ForMA organiza em 22 de agosto, às 13 horas, na sala 
CL-14 do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), a 
palestra “Ideias experimentais sobre eventos e causativi-
dade” com Gustavo Freire (Unicamp). Mais informações: 
19-3521-1520.
 O Latim na França, ontem e hoje - Monique Nopré-
Villière Goullet, do Laboratório de Medievística Ocidental 
de Paris (CNRS), é a convidada do Programa de Pós-
graduação em História. No dia 22 de agosto, às 14 horas, 
no auditório I do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas 
(IFCH), ela fala sobre “O Latim na França, ontem e hoje”. 
Informações: 19-3521.1678 ou seceven@unicamp.br.
 Enumas 2012 - Com o tema “Perspectivas das ativi-
dades nucleares no Brasil: Medicina, Segurança, Direito 
Nuclear e Agricultura”, no dia 23 de agosto, o Núcleo 
Interdisciplinar de Plajejamento Energético (Nipe) organiza 
o III Workshop Internacional Enumas 2012. A abertura ofi cial 
será às 8h20, no Auditório da Faculdade de Engenharia 
Química (FEQ). Programação e outras informações no 
link: http://www.nipeunicamp.org.br/enumas/programacao
 Fotografi a e Memória - O Fórum Permanente de Arte, 
Cultura e Educação: Fotografi a e Memória será realizado 
no dia 23 de agosto, das 8h30 às 16h30, no Centro de 
Convenções da Unicamp. É organizado por Maria Elena 
Bernardes. Outas informações: 19-3521-4759 ou e-mail 
sonia.mazzariol@reitoria.unicamp.br
 Talento - No dia 23 de agosto, das 9 às 20 horas, no 
Estacionamento do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, 
acontece a Feira de Recrutamento “Talento”. A organização 
é do Núcleo das Empresas Juniores da Unicamp. Mais 
detalhes na página eletrônica http://www.talentounicamp.
com.br/
 Ciclo de palestras do IB - Dentro da programação 
do Ciclo de Palestras “Qualidade de Vida na Sociedade 
Contemporânea”, do Instituto de Biologia, será ministrada 
no dia 23 de agosto, das 12h30 às 13h30, por Patricia 
Morato Lopes, coordenadora de Recursos Humanos da 
Unicamp, a palestra “Relações Humanas no Trabalho: 
Regras básicas de ética no trabalho”. O ciclo é sempre 
realizado às quartas-feiras, no horário de almoço, para 
possibilitar a presença de funcionários, alunos e docentes. 
A palestra de Patricia Morato Lopes acontece na Sala 
IB-03 (complexo de salas do Instituto de Biologia). Mais 
informações: 19-3521-6359, e-mail falonso@unicamp.br
 Celpe-Bras - As inscrições ao exame para a obtenção 
do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (Celpe-Bras) devem ser feitas até 23 
de agosto, no endereço eletrônico http://celpebras.inep.
gov.br/inscricao.  As provas (coletiva e individual) ocorrem 
nos dias 24 a 26 de outubro. Na Unicamp, a coordenadora 
de aplicações é a professora Matilde Virgínia Scaramucci, 
do Instituto de Estudos da Linguagem IEL. O Celpe-Bras 
foi desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação 
(MEC), aplicado no Brasil e em outros países com o apoio 
do Ministério das Relações Exteriores (MRE). É o único 
certifi cado de profi ciência em português como língua es-
trangeira reconhecido ofi cialmente pelo governo do Brasil. 
Internacionalmente, é aceito em empresas e instituições 
de ensino como comprovação de competência na língua 
portuguesa e no Brasil é exigido pelas universidades para 
ingresso em cursos de graduação e em programas de 
pós-graduação, bem como para validação de diplomas 
de profi ssionais estrangeiros que pretendem trabalhar no 
país. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
19- 3521-1520 ou e-mail seee@iel.unicamp.br
 Palestra com Jaime Mujica Sallés - O papel do con-
servador/restaurador na práxis arqueológica: o exemplo da 
Charqueada Santa Bárbara. Palestra será ministrada dia 23 
de agosto, às 14 horas, no auditório II do Instituto de Filosofi a e 
Ciências Humanas (IFCH), pelo professor Jaime Mujica Sallés 
(Universidade Federal de Pelotas - UFPel). A organização é 
do Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte (LAP) 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam). 

 Artes - “O croqui de concepção no processo criativo em 
arquitetura” (mestrado). Candidato: Rafael Peres Mateus. 
Orientador: professor Wilson Florio. Dia 20 de agosto, às 
14h30, na sala 3 da Pós-graduação do IA.
- “A voz e o campo de visão” (mestrado). Candi-

dato: Rodrigo Spina de Oliveira Castro. Orienta-
dor: professor Marcelo Ramos Lazzaratto. Dia 
21 de agosto, às 10 horas, na sala AC-01 do IA.
- “Rastros da tradição stanislavskiana: procedimentos 
para o trabalho de criação do ator” (mestrado). Candida-
ta: Carolina Martins Delduque. Orientadora: professora 
Verônica Fabrini de A. Machado. Dia 22 de agosto, às 8 
horas, na sala AC-011 do Departamento de Artes Cênicas.
- “Natureza e cidade: a conceitualização e o trata-
mento do residencial na publicidade imobiliária (aná-
lise contrastiva - décadas de 1970 e 2000)” (douto-
rado). Candidato: Carlos Eduardo Paranhos Ferrei-
ra. Orientador: professor Ivan Santo Barbosa. Dia 
22 de agosto, às 14 horas, na sala 3 da CPG do IA.
- “Ambiente sonoro em jogos de computador: proposta 
de uma metodologia de análise” (mestrado). Candidata: 
Natália Monti Capello. Orientador: professor José Eduardo 
Ribeiro de Paiva. Dia 23 de agosto, às 14 horas, na sala 
2 da CPG do IA.
-“Rumo à Amazônia, terra da fartura: Jean-Pierre Chabloz 
e os cartazes concebidos para o SEMTA” (mestrado). Can-
didata: Ana Carolina Albuquerque de Moraes. Orientadora: 
professora Maria de Fátima Morethy Couto. Dia 24 de agos-
to, às 14 horas, na sala 3 do prédio da Pós-graduação do IA.
 Computação - “Um framework para desenvolvimento 
e implementação de sistemas seguros baseados em 
hardware” (doutorado). Candidato: Roberto Alves Gallo 
Filho. Orientador: professor Ricardo Dahab. Dia 24 de 
agosto, às 10 horas, no auditório do IC, Sala 85 do IC 2.
 Engenharia de Alimentos - “Aplicação da lipase de 
Geotrichum candidum para biocatálise de óleos vegetais 
com vistas à produção de biodiesel” (doutorado). Candi-
dato: Rafael Resende Maldonado. Orientadora: professora 
Maria Isabel Rodrigues. Dia 24 de agosto de 2012, às 9 
horas, na sala 31 do DEA/FEA.
- “Agricultura, pastagens e mata nativa: cálculo e simula-
ção dos valores monetários dos fl uxos hidrológicos e do 
carbono na bacia do Taquarizinho utilizando a metodologia 
emergética” (doutorado). Candidato: Marcos Djun Bar-
bosa Watanabe. Orientador: professor Enrique Ortega 
Rodriguez. Dia 24 de agosto, às 9 horas, no Laboratório 
de Engenharia Ecológica da FEA.
- “Estudo da especifi cidade da Tanase de Paecilomyces 
variotii e sua aplicação na biotransformação dos polifenóis 
do suco de laranja” (mestrado). Candidata: Lívia Rosas Fer-
reira. Orientadora: professora Gabriela Alves Macedo. Dia 
24 de agosto, às 14 horas, no Anfi teatro do Departamento 
de Ciência de Alimentos.
- “Análise multiescala multicritério do desempenho ener-
gético-ambiental brasileiro” (doutorado). Candidato: Lucas 
Gonçalves Pereira. Orientador: professor Enrique Ortega. 
Dia 24 de agosto, às 14h30, no LEIA da FEA. 
 Engenharia civil, arquitetura e urbanismo - “Meto-
dologia para determinação de vazões de restrição em 
usinas hidrelétricas com suporte de análise multicriterial” 
(mestrado). Candidato: Eduardo Antonio Pires Basseto. 
Orientador: professor Alberto Luiz Francato. Dia 20 de 
agosto, às 10 horas, na sala CA-22 da FEC.
- “A Casa Acessível: metodologia do projeto de reforma 
residencial para pessoas com deficiência adquirida” 
(mestrado). Candidata: Laura Reily de Souza. Orientadora: 
professora Núbia Bernardi. Dia 20 de agosto, às 14 horas, 
na sala de defesa de teses  da FEC.
- “Avaliação da toxidade de efl uente sanitário tratado e 
condicionado para aplicação na agricultura, utilizando Allium 
cepa, Daphnia similis e Vibrio fi scheri como organismos-
teste” (mestrado). Candidata: Danila de Leone França e 
Freitas Torres. Orientador: professor Alexandre Nunes Po-
nezi. Dia 22 de agosto, às 14 horas, na sala CA-22 da FEC.
- “Análise da absorção d’água de argamassa para o empre-
go em estaca raiz” (mestrado). Candidato: Eliézer Laister. 
Orientador: professor Paulo José Rocha de Albuquerque. 
Dia 24 de agosto, às 10 horas na sala CA-22 da FEC.
- “O potencial dos espaços abertos na qualifi cação urbana: 
uma experiência piloto na cidade universitária zeferino vaz” 
(doutorado). Candidato: Flávia Brito Garboggini. Orienta-
dora: professora Silvia Aparecida Mikami Gonçalves Pina. 
Dia 24 de agosto, às 9 horas, na sala de defesa da FEC. 
“Caracterização de lodo de esgotos de lagoa anaeróbia 
acondicionado em bags visando a sua disposição: estudo 
de caso - ETE Pedregulho/SP” (mestrado). Candidato: 
Vanderlei Pim. Orientador: professor Edevar Luvizotto 
Júnior. Dia 24 de agosto de 2012, às 10 horas, na sala 
PG-01 da CPG da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Aplicações 
de corrosão por plasma usando reatores ICP e RIE para 
tecnologia MEMS” (doutorado). Candidato: Alcinei Moura 
Nunes. Orientador: professor Peter Jürgen Tatsch. Dia 24 
de agosto, às 10 horas, na CPG da FEEC.
- “Uma contribuição ao estudo e desenvolvimento de técnicas 
de controle direto de potências ativa e reativa do gerador de 
relutância variável para aplicação em sistemas de geração 
eólica de pequena potência” (mestrado). Candidato: Tárcio 
André dos Santos Barros. Orientador: professor Ernesto 
Ruppert Filho. Dia 24 de agosto, às 14 horas, na FEEC.
- “Desenvolvimento e melhoria dos algoritmos de Boosting 
introduzindo um fator de frequência: Aplicação à detecção 
de faces em imagens de baixa resolução” (mestrado). 
Candidato: Diego Alonso Fernandez Merjildo. Orientador: 
professor Lee Luan Ling. Dia 24 de agosto, às 14 horas, 
na sala de defesa de tese da FEEC.
- “Controle de admissã o de chamadas Fuzzy e controle 
de fl uxo Fuzzy com trá fegos multi-classes para redes 3G 

UMTS” (mestrado). Candidata: Ana Gloria Mamani Chipa-
na. Orientador: professor Lee Luan Ling. Dia 24 de agosto, 
às 10 horas, na sala PE12 do prédio da CPG/FEEC.
 Engenharia Mecânica - “Resposta do manequim hibri-
do III 3YO instalado em dispositivo de retenção de criança 
grupo I e grupo II em teste dinâmico conforme ECE R44 / 
ABNT NBR 14400” (mestrado). Candidato: Marco Aurélio 
Gouvêa. Orientador: professor Antonio Celso Fonseca de 
Arruda. Dia 22 de agosto, às 14 horas, na sala KE2 da FEM.
 Engenharia Química - “Guia de estabilidade para 
a indústria química - defi nição de prazo de validade e 
proposição de prazo de reteste” (doutorado). Candidata: 
Luciana Rodrigues Oriqui. Orientador: professor Milton 
Mori. Dia 24 de agosto, às 14 horas, na sala de defesa 
de tese, Bloco D da FEQ.
 Geociências - “Tecnologias em combate: tradução 
e controvérsias na produção de laranja no estado de 
São Paulo” (doutorado). Candidata: Gabriela da Rocha 
Barbosa. Orientadora: professora Ieda Maria Caira Gitahy. 
Dia 20 de agosto, às 9 horas, no auditório do IG. 
- “Imperialismo e sistema internacional de propriedade 
industrial: implicações recentes para o Brasil, para a 
indústria farmacêutica local e os novos rumos anticon-
trafração” (mestrado). Candidata: Janaína Elisa Patti de 
Faria. Orientador: professor Rafael Brito Dias. Dia 20 de 
agosto, às 10 horas, no IG.
- “Estudo ambiental participativo da comunidade do núcleo 
caiçaras de Pedrinhas - município de Ilha Comprida - SP” 
(mestrado). Candidata: Valesca Camargo dos Santos. 
Orientadora: professora Regina Célia de Oliveira. Dia 23 
de agosto, às 9 horas, no auditório do IG.
- “Os usos do território brasileiro e o imperativo da logís-
tica: uma análise a partir da Zona Franca de Manaus” 
(doutorado). Candidato: Leandro Trevisan. Orientadora: 
professora Adriana Maria Bernardes da Silva. Dia 23 de 
agosto, às 14 horas, no auditório do IG.
- “Produção social do conhecimento na experiência” 
(doutorado). Candidato: Laudemir Luiz Zart. Orientadora: 
professora Leda Maria Caira Gitahy. Dia 24 de agosto, às 
9 horas, no auditório do IG.
- “Climatologia histórica de São Paulo” (doutorado). Candi-
dato: Ricardo Araki. Orientadora: professora Lucí Hidalgo 
Nunes. Dia 24 de agosto, às 14 horas, no auditório do IG.
- “Logística e agronegócios globalizado no estado do 
Tocantins: um estudo sobre a expansão das fronteiras 
agrícolas modernas no território brasileiro” (mestrado). 
Candidato: Alexandre Caselli Fornaro. Orientador: profes-
sor Ricardo Abid Castillo. Dia 24 de agosto, às 14 horas, 
na sala A do DGRN do IG.
- “Diferenças intersetoriais na origem das oportunidades 
tecnológicas de empresas interativas” (mestrado). Can-
didata: Milene Simone Tessarin. Orientador: professor 
Wilson Suzigan. Dia 24 de agosto de 2012, às 15 horas, 
na sala B do DGRN do IG.
  Linguagem - “Sujeito, escola e tecnologia: uma 
abordagem neurolinguística” (doutorado). Candidata: 
Ana Laura Gonçalves Nakazoni. Orientadora: profes-
sora Maria Irma Hadler Coudry. Dia: 22 de agos-
to, às 15 horas, na sala de defesa de teses do IEL. 
- “O funcionamento ideológico na produção da “hipercor-
reção” (doutorado). Candidata: Elizete Beatriz Azambuja. 
Orientadora: professora Eni de Lourdes Puccinelli Orlandi. 
Dia 24 de agosto, às 14h30, na sala de defesa de teses IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca 
- “Homologia e cohomologia de variedades Flag reais” 
(doutorado). Candidato: Leonardo Rabelo. Orientador: 
professor Luiz Antonio Barrera San Martin. Dia 20 de 
agosto, às 14 horas, na sala 253 do Imecc. 
  Medicina - “Detecção microbiológica e molecular 
da bacteremia causada por Bartonella spp. em sangue 
gatos” (mestrado). Candidata: Marina Rovani Drummond. 
Orientador: professor Paulo Eduardo Neves Ferreira 
Velho. Dia 20 de agosto, às 9 horas, no Anfiteatro da 
Pós-graduação da FCM.
- “A infl uência de hábitos de vida (tabagismo, consumo 
nocivo de álcool e sedentarismo) associados à hipertensão 
arterial sistêmica na sídrome da fragilidade no idoso” 
(mestrado). Candidata: Ana Paula do Amaral Carvalho 
e Silva. Orientador: professor André Fattori. Dia 20 de 
agosto, às 14 horas, no Anfiteatro da CPG da FCM.
- “Análise de polimorfismos em genes envolvidos no 
estresse oxidativo e associação com a severidade da 
doença em pacientes com anemia falciforme” (mestrado). 
Candidata: Gislene Pereira Gil. Orientadora: professora 
Mônica Barbosa de Melo. Dia 21 de agosto, às 9h30, no 
Anfi teatro da CPG/FCM.
- “Convivendo com a fi brose cística. Visão dos adolescen-
tes atendidos em um centro de referência” (mestrado). 
Candidata: Kátia Cristina Alberto Aguiar. Orientador: 
professor José Dirceu Ribeiro. Dia 22 de agosto, às 
9 horas, no Auditório José Martins Filho do CIPED.
- “Papel das alterações na via PI3K/AKT e MAPK no 
desenvolvimento do nódulo tiroidiano” (mestrado). Can-
didata: Aline Carolina De Nadai da Silva. Orientadora: 
professora Laura Sterian Ward. Dia 23 de agosto, às 9h30, 
no Anfi teatro da Comissão de Pós-graduação da FCM.
- “Regulação do fator de transcrição MEF2C pela quinase 
de adesão focal: implicações na homeostase dos cardiomi-
ócitos” (doutorado). Candidato: Alisson Campos Cardoso. 
Orientador: professor Kleber Gomes Franchini. Dia: 24 
de agosto, às 9 horas, no Anfi teatro da CPG da FCM.
- “Relação entre a composição corporal e a força muscular 
de idosas com osteoartrite de mãos” (mestrado). Candi-

data: Isabele Iartelli. Orientador: professor Ibsen Bellini 
Coimbra. Dia: 24 de agosto, às 9 horas, no auditório José 
Martins Filho do CIPED.
- “SR-BI e ABCA1 no intestino delgado, fígado e rim da 
prole de ratas submetidas à dieta hiperlipídica” (mestrado). 
Candidato: Luiz Fernando Possignolo. Orientador: professor 
José Antonio Rocha Gontijo. Dia 24 de agosto, às 14 horas, 
no Anfi teatro Departamento de Farmacologia.
 Química - “Sílica mesoporosas e silicatos contendo 
agentes organofuncionalizados - sorção e liberação 
controlada de fármacos” (doutorado). Candidato: Vaeudo 
Valdimiro de Oliveira. Orientador: professor Claudio Airoldi. 
Dia 23 de agosto, às 9 horas, na sala IQ-14.
- “Aplicações da espectrometria de massas de altíssima 
resolução e da mobilidade iônica acoplada a espectrometria 
de massas em estudos de geoquímica orgânica” (dou-
torado). Candidato: Cécio Fernando Klitzke. Orientador: 
professor Marco Nogueira Eberlin. Dia 23 de agosto, às 
14 horas, no miniauditório do IQ.

A Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) 
da Unicamp abriu no último dia 15 a série de 
mesas-redondas Quartas Interdisciplinares do 
segundo semestre. O tema da primeira mesa 
foi “Interdisciplinaridade, formação específi ca 
e formação geral no ensino de graduação: a 
proposta do curso ‘Estudos Contemporâneos’”, 
com a participação dos professores Francisco 
Foot Hardman, do Instituto de Estudos da Lin-
guagem (IEL), e Silvia Figueirôa, do Instituto de 
Geociências. Como debatedor, o professor Álvaro 
D’Antona, do Centro de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas (CHS) da FCA e que coordena 
o evento juntamente com o professor Eduardo 
Marandola Júnior.

“A FCA é uma unidade que não possui uma 
estrutura departamental e onde a questão da in-
terdisciplinaridade perpassa todas as atividades. 
Essas mesas-redondas, antes periódicas e que 
agora ocorrerão de maneira mais sistemática, 
são importantes para que esta discussão não 
se dê apenas no dia a dia, mas em momentos 
específi cos”, afi rma Eduardo Marandola, lem-

brando que a questão da interdisciplinaridade 
está na própria concepção da Unicamp. “Algumas 
características iniciais foram se perdendo com o 
tempo, vencidas pela estrutura universitária que 
é toda fragmentada. A FCA meio que retoma 
aqueles princípios”.

A título de exemplo, o coordenador do evento 
explica que o CHS integra, de forma interdis-
ciplinar, atividades de pesquisa, ensino e ex-
tensão, com métodos e conceitos das ciências 
humanas, ciências sociais e ciências aplicadas 
que sirvam de aporte crítico e de fundamen-
to teórico metodológico, seguindo o projeto 
pedagógico da FCA. “Existem 28 créditos de 
humanidades e ciências sociais que todos os 
alunos dos oito cursos da FCA precisam cumprir, 
obrigatoriamente. Esta já é uma das ações de 
interdisciplinaridade, orientada para promoção 
de valores humanísticos e de formação geral 
dos estudantes.”

Segundo Marandola, a escolha dos professo-
res Francisco Foot Hardman e Silvia Figueirôa 
para compor a primeira mesa se deve ao fato 

de ambos participarem de um grupo de trabalho 
que vem promovendo a discussão da interdis-
ciplinaridade e da formação geral nos cursos 
de graduação da Universidade. Deste grupo 
também fazem parte, entre outros docentes, 
Marcelo Knobel, pró-reitor de Graduação, e Peter 
Schulz, diretor associado da FCA e idealizador 
das Quartas Interdisciplinares.

Os eventos do segundo semestre foram or-
ganizados em torno de três temas transversais 
às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da FCA: interdisciplinaridade, arte e ciência, e 
ambiente e sustentabilidade. As próximas mesas-
redondas tratarão de “Interdisciplinaridade nas 
ciências humanas e sociais aplicadas”, em 22 de 
agosto; “Cinema, ciência e conhecimento”, em 
05 de setembro; “Estética: música e paisagem”, 
em 12 de setembro; “Inovação tecnológica e 
mudanças climáticas: risco e mitigação”, em 26 
de setembro; “Agronegócio, segurança alimentar 
e sustentabilidade”, em 10 de outubro; e “Saúde, 
qualidade de vida e políticas públicas”, em 31 de 
outubro. (Luiz Sugimoto)

O professor Eduardo Marandola Júnior, um dos 
coordenadores: promoção de valores humanísticos


