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Campinas, 19 a 25 de agosto de 2013

Conselho Universitário (Con-
su) da Unicamp, órgão máxi-
mo deliberativo da institui-
ção, aprovou em sua última 
sessão ordinária, ocorrida no 

dia 6 de agosto, medida para 
promover uma significativa recomposição 
do quadro docente da Universidade. De 
acordo com a decisão do Consu, a partir de 
agora todas as aposentadorias de professo-
res serão repostas automaticamente. An-
tes, somente as aposentadorias compulsó-
rias, que atingem aqueles que completam 
70 anos, eram objeto desse procedimento. 
“Essa mudança trará um enorme impacto 
para o futuro da Unicamp, pois promoverá 
o estancamento do decréscimo do número 
de professores registrado ao longo dos úl-
timos anos”, analisa o coordenador-geral 
da Universidade, Alvaro Crósta.

De acordo com levantamento solicitado 
pelo Consu, a Unicamp contava em 1994 
com um quadro formado por 2.055 docen-
tes. No final de 2012, esse número era de 
menos de 1.800. “Vale destacar que nesse 
período, apesar da redução do quadro, nós 
registramos uma importante ampliação no 

 Artes - “Comédia do desajuste: as dramaturgias de Martins Pena e 
Arthur Azevedo como expressão de especifi cidades sociais brasileiras” 
(doutorado). Candidato: Manoel Levy Candeias. Orientadora: professora 
Neyde de Castro Veneziano Monteiro. Dia 20 de agosto de 2013, às 15 
horas, na sala 3 da CPG do IA. 
“Resquícios e rosas: as memórias na criação em dança contemporânea” 
(mestrado). Candidata: Rosely Conz. Orientadora: professora Júlia Zivi-
ani Vitiello. Dia 23 de agosto, às 14h30, na sala AD-01 do Departamento 
de Artes Corporais do IA.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Estudo 
comparativo entre dois tipos de lâmpadas de descarga de baixa pressão 
- Análise de viabilidade econômica” (mestrado). Candidato: Gustavo Du-
arte Neves. Orientador: professor Paulo Sergio Scarazzato. Dia 23 de 
agosto, às 14 horas, na sala CA22 da FEC.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Hamming DHT 
e Hcube: arquiteturas distribuídas para busca por similaridade” (douto-
rado). Candidato: Rodolfo da Silva Villaça. Orientador: professor Mauricio 
Ferreira Magalhães. Dia 21 de agosto, às 10 horas, na CPG da FEEC.
 Alimentos - “Obtenção de extratos de folhas de pitanga (Eugenia 
unifl ora L.) e de alecrim-pimenta (Lippia sidoides Cham.) por extração 
sequencial em leito fi xo usando CO2 supercrítico, etanol e água como 
solventes” (mestrado). Candidata: Tábata Tayara Garmus Diniz. Orienta-
dor: professor Fernando Antonio Cabral. Dia 21 de agosto, às 9h30, na 
sala 31 do DEA da FEA.
 Engenharia Mecânica - “Concepção de implantes ortopédicos 
com rigidez gradual: transformações de fases e relação microestrutura/ 
propriedades mecânicas de ligas biomédicas Ti-Nb-Fe” (doutorado). 
Candidato: Éder Sócrates Najar Lopes. Orientador: professor Rubens 
Caram Junior. Dia 19 de agosto, às 9 horas, no auditório KD da FEM.
“Infl uência da temperatura do combustível nos parâmetros de atomiza-
ção de um atomizador utilizado em bicos injetores automotivos” (mes-
trado). Candidata: Renata Fajgenbaum. Orientador: professor Rogério 
Gonçalves dos Santos. Dia 30 de julho, às 14 horas, na sala KE da FEM.
“Análise técnica e econômica da produção de hidrogênio eletrolítico no 
Paraguai” (doutorado). Candidato: Michel Osvaldo Galeano Espínola. 
Orientador: professor Ennio Peres da Silva. Dia 23 de agosto, às 9 horas, 
na sala JE2 da FEM.
“Reforma de gás de gaseifi cação por meio de tocha de plasma: ensaios 
preliminares” (mestrado). Candidato: Renato Cruz Neves. Orientador: 
professor Caio Glauco Sánchez. Dia 23 de agosto, às 9 horas, no au-
ditório KD da FEM.
 Odontologia - “Avaliação de monômeros funcionais acídicos com 
cadeias espaçadoras de diferentes hidrofi lias e comprimentos” (douto-
rado). Candidato: Victor Pinheiro Feitosa. Orientador: professor Américo 
Bortolazzo Correr. Dia 23 de agosto, às 8h30, na sala de seminários da 
Periodontia da FOP.
 Geociências - “Variabilidade da precipitação pluvial da região 
sudeste do Brasil no período chuvoso e desastres naturais” (mestrado). 
Candidato: Leônidas Mantovani Malvestio. Orientador: professor Jonas 
Teixeira Nery. Dia 19 de agosto, às 10 horas, no auditório do IG.
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 Deleuze e Nietzsche - Entre os dias 20 e 23 de agosto, a 
partir das 9 horas, na Faculdade de Educação (FE), acontece V Semi-
nário ‘Conexões – Deleuze e Território e Fugas e...’ e o ‘XII Simpósio 
Internacional de Filosofi a – Nietzsche/Deleuze’. A organização é do 
Laboratório de Estudos Audiovisuais (OLHO) e do Grupo Diferenças 
e Subjetividades em Educação (DiS) da FE. Mais detalhes: telefone 
19-3521-5565 ou e-mail eventofe@unicamp.br
 Conferência com Gilvan Müller - O Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL) organiza, dia 21 de agosto, às 10h30, em seu an-
fi teatro, uma conferência com o professor Gilvan Müller de Oliveira, 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ele fala sobre 
“Língua portuguesa: policentrismo e internacionalização no século 
XXI”. Gilvan é doutor em Linguística pela Unicamp. Mais informações: 
19- 19-3521-1520. 
 Antiguidade Greco-romana - Seminário acontece no dia 
22 de agosto, às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp. O 
evento é parte integrante do Fórum Permanente de Ensino Superior 
e está sob a organização das professoras Patrícia Prata e Isabella 
Tardin Cardoso, ambas do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). 
Inscrições e outras informações: 19-3521-5039.
 Talento - Feira de Recrutamento e Seleção “Talento” será real-
izada no dia 22 de agosto, das 9 às 12 horas, em uma tenda montada 
especialmente para o evento, no Estacionamento da Biblioteca Central 
César Lattes. Trata-se de uma oportunidade para que os estudantes da 
Unicamp fi quem por dentro dos diversos processos seletivos, program-
as trainees e oportunidades de emprego em Campinas e região. A or-
ganização é do Núcleo das Empresas Juniores da Unicamp. Conheça 
o site do evento: www.talentounicamp.com.br. Mais detalhes pelo tele-
fone 11-99855-0992 ou e-mail comunicacao@nucleoejunicamp.com.br
 Inauguração - A cerimônia de inauguração do Laboratório de 
Geologia Isotópica acontece no dia 22 de agosto, às 10 horas, no pré-
dio de laboratórios do Instituto de Geociências (rua  Cora  Coralina 
s/n), no campus da Unicamp. Mais detalhes: 19-3521-5150 ou e-mail 
claudiasilva@ige.unicamp.br 
 Por uma arqueologia histórica libertária - O Laboratório 
de Arqueologia Pública Paulo Duarte e o Programa de Pós-graduação 
em História do Instituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH) pro-
movem no dia 23 de agosto, às 9 horas, na Sala Multiuso do IFCH, 
a palestra “Por uma arqueologia histórica libertária”, a ser ministrada 
pelo professor Charles Orser Jr, da Vanderbilt University (USA). As in-
scrições podem ser feitas até 22 de agosto pelo e-mail lapunicamp@
gmail.com. O inscrito deve informar “nome completo” e “instituição”.
 Geociências e Ensino - O Instituto de Geociências (IG) or-
ganiza nos dias 23 e 24 de agosto, no auditório da Biblioteca Central 
Cesar Lattes (BC-CL), o encontro “Interfaces Geociências e Ensino: 
40 anos de experiências (1973-2013)”. O evento, cuja abertura ocorre 
às 9 horas, comemora os 40 anos de experiências e pesquisas em 
ensino de Geociências do Programa de Pós-graduação em Ensino e 
História de Ciências da Terra (PEHCT) do IG. O objetivo é refl etir sobre 
a trajetória de implantação de atividades sistemáticas voltadas para 
difundir o conhecimento sobre a Terra, o ambiente e suas transforma-
ções sociais e econômicas. Na primeira mesa-redonda, às 10 horas, o 
professor Ivan Amaral, da Faculdade de Educação (FE), apresenta um 
histórico do movimento de renovação no ensino de Geociências. Mais 
informações podem ser obtidas pelo telefone 19-3521-4562 ou e-mail 
cedrec@ige.unicamp.br
 Seminário com Jorge Katz - O professor Jorge Katz, da 
Universidade do Chile, ministra o seminário “Crecer en base a recursos 
naturales - una nueva fase en el desarrollo evolutivo de America Latina: 
creación de capacidades, bienes públicos e instituciones”, dia 23 de 
agosto, às 9h30, no Auditório da Agência para a Formação Profi ssional 

O coordenador-geral da Universidade, Alvaro Crósta:
“Mudança promoverá o estancamento do

decréscimo do número de professores registrado
ao longo dos últimos anos”

Unicamp recomporá seu quadro docente

dia 6 de agosto, medida para 

da Unicamp (AFPU). O Seminário ocorre no âmbito das comemora-
ções dos 25 anos do Programa de Pós-graduação em Política Cientí-
fi ca e Tecnológica do Departamento de Política Científi ca e Tecnológica 
(DPCT) do Instituto de Geociências (IG). O seminário é aberto a inter-
essados no assunto. A organização é dos professores André Furtado 
e Maria Beatriz M. Bonacelli. Mais informações pelo e-mail dpct@ige.
unicamp.br ou telefone 19-3521-4555.

 Capacitação do Nepo - No dia 27 de agosto, às 9 horas, no 
auditório do Núcleo de Estudos da População (Nepo), acontece a ab-
ertura do IV Programa de Capacitação: População, Cidades e Políticas, 
coordenado pela professora Rosana Baeninger. Após a abertura ofi cial 
haverá a palestra “A Importância de Informações e Indicadores Sociais 
para o Planejamento”, a ser proferida pela professora Maria Helena Gui-
marães de Castro, diretora executiva da Fundação Seade. No evento 
serão lançados livros da Coleção Por Dentro do Estado de São Paulo, 
com doze volumes, e um Atlas Temático do Projeto. Mais informações: 
19- 19-3521-5913.
 Fórum de Desafi os do magistério - Tema será debatido 
durante a realização do Fórum Permanente de Desafi os do Magistério. O 
evento ocorre no dia 28 de agosto, às 9 horas, no auditório do Centro de 
Convenções da Unicamp. Será transmitido (ao vivo) pela RTV-Unicamp. 
A organização é da Faculdade de Educação (FE-Unicamp), Associação 
de Leitura do Brasil  (ALB) e Rede Anhanguera de Comunicação (RAC) 
com apoio da Associação Mais Diferenças. Inscrições e outras infor-
mações no link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/magis43.html
 Cidades criativas - III Congresso Internacional será realizado de 
28 a 30 de agosto,  na Unicamp. O objetivo é debater o papel da juven-
tude, das políticas públicas sociais como educação e a cultura, práticas 
para a solução dos problemas urbanos e excelência para as cidades de 
modo inovador e criativo.  As edições anteriores ocorreram na Espanha, 
com três linhas principais de trabalho que se repetem este ano: mesas 
de discussão, apresentações de trabalho de pesquisadores e fórum de 
cidades nacionais e internacionais. A organização é da Universidade 
Complutense de Madri, Associação Científi ca ICONO14 (Espanha) e 
do Laboratório de Inovação Tecnológica Aplicada na Educação (Lantec) 
da Faculdade de Educação da Unicamp. Mais detalhes no site www.ciu-
dadescreativas.es/
 Ser ou não ser, eis a questão - Oferecida pelo Setor de Ori-
entação Educacional do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), a palestra 
“Ser ou não ser, eis a questão: Como se tornar um leitor estratégico e po-
tencializar sua aprendizagem” acontece no dia 28 de agosto, às 12h30, 
na sala PB014 do Pavilhão do Básico. As inscrições podem ser feitas no 
site http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_wrapper&v
iew=wrapper&Itemid=180. Mais informações: 19-3521-6539.
 Lançamento - O Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop) e 
o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas (NUPPs) da Universidade de 
São Paulo (USP) lançam, dia 28 de agosto, às 19 horas, na Livraria Cul-
tura, em São Paulo, o livro A Desconfi ança Política e os seus Impactos 
na Qualidade da Democracia. A publicação é organizada pelos profes-
sores José Álvaro Moisés e Rachel Meneguello, do Instituto de Filosofi a 
e Ciências Humanas (IFCH), e conta com a contribuição de vários pes-
quisadores. O livro apresenta os resultados da pesquisa A Desconfi ança 
dos Cidadãos das Instituições Democráticas, realizada com o apoio da 
Fapesp e do CNPq, e complementa o quadro analítico introduzido pelo 
primeiro volume com resultados da pesquisa Democracia e Confi ança - 
porque os Cidadãos Desconfi am das Instituições Públicas, lançado pela 
Edusp, em 2010. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19-
3521-7093.
 Segurança alimentar e nutricional - No dia 29 de agosto, 
às 8h30, na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, em 
Limeira-SP, acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Es-
porte e Saúde. “Segurança alimentar e nutricional: da biodiversidade às 
políticas públicas” é o tema a ser tratado na sala UL 12 da FAC. O evento 
será transmitido pela RTV-Unicamp. Informações adicionais podem ser 
obtidas no site http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/
htmls_descricoes_eventos/saude66.html
 Jovem cientista - Estão abertas, até 30 de agosto, as inscrições 
para o XXVII Prêmio Jovem Cientista. Estudantes do ensino médio, es-
tudantes do ensino superior, mestres e doutores de todo o país podem 
concorrer.  Alunos do ensino médio têm também a opção de enviar suas 
pesquisas pelos Correios. O Jovem Cientista aborda em 2013 o tema 
“Água: desafi os da sociedade”. Mais detalhes no site http://www.jovem-
cientista.cnpq.br/
 Cultura indígena - O artista plástico Elvis da Silva expõe, até 
30 de agosto, no Espaço das Artes da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Unicamp, quadros sobre a cultura indígena. A exposição, 
denominada “Diversidades”, celebra o Dia Internacional dos Povos 
Indígenas, proclamado no dia 9 de agosto pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Leia mais em http://www.unicamp.br/unicamp/
noticias/2013/08/09/exposicao-na-fcm-celebra-o-dia-internacional-dos-
povos-indigenas
 Livros com descontos - Até 30 de agosto, a Livraria da Editora 
da Unicamp, localizada no Instituto de Estudos de Linguagem (IEL), pro-
move a venda de livros da Companhia das Letras com 25% de desconto 
e da Jorge Zahar com 20% de desconto. Já nos livros publicados pela 
Editora da Unicamp, docentes tem 40% de desconto, alunos, 30%, e 
funcionários, 20%. A Livraria da Editora da Unicamp no IEL fi ca à rua 
Sergio Buarque de Holanda 571, no campus Unicamp. Funcionamento: 
de segunda à sexta, das 9 às 18 horas. Mais informações: 19-3521-4041.

número de alunos, bem como do índice de 
produtividade de nossos professores”, as-
sinala Crósta.

Além da medida aprovada pelo Consu, 
acrescenta o coordenador-geral, há uma 
decisão da atual Reitoria de fechar 2013 
com um corpo de 2.000 docentes na car-
reira MS (Magistério Superior). “A este 
contingente, devemos somar mais 57 va-
gas de outras carreiras que também atuam 
no ensino superior. Ou seja, vamos encer-
rar este ano com um quadro semelhante 
ao verificado em 1994”, afirma.

Crósta informa que as aposentadorias 
registradas a partir de 1º de janeiro des-
te ano já serão repostas segundo os novos 
critérios. “Com base no número de do-
centes que tínhamos em 31 de janeiro de 
2012, temos 59 vagas a serem distribuí-
das entre as unidades de ensino e pesqui-
sa, o que é um dado muito significativo”. 
Ademais, prossegue o coordenador-geral, 
a Universidade tem feito esforços para in-
corporar critérios acadêmicos ao processo 
de atribuição de vagas, de modo a quali-
ficar ainda mais as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

Paralelamente a essas ações, um grupo 
de trabalho do Consu presidido pelo coor-
denador-geral tem analisado alternativas 
para acelerar o processo de preenchimen-
to das vagas docentes. “Estamos revendo 
as rotinas relacionadas aos concursos pú-
blicos, com a missão de identificar quais 
pontos podem ser alterados para acelerar 
os trâmites. Atualmente, entre a alocação 
da vaga e a contratação do docente de-
correm cerca de nove meses, o que é um 
tempo muito longo; é quase um ano letivo 
inteiro”, constata Crósta.

Outra iniciativa que está sendo estuda-
da é deixar a maior parte dos procedimen-
tos relacionados aos concursos sob os cui-
dados das unidades de ensino e pesquisa 
e a menor parte com os órgãos superiores, 
também como forma de tornar o proces-
so mais célere. “Nossa ideia é reduzir o 
tempo ao máximo. Ainda não sabemos 
exatamente de quanto será o ganho, mas 
imaginamos que ele deverá ser de alguns 
meses”, estima o coordenador-geral.

(Manuel Alves Filho)

“Mapeamento de áreas de preservação permanente na alta bacia do Rio 
Jaguari, MG, a partir da hierarquia fl uvial e da estimativa da largura de ca-
nais em imagens de altíssima resolução espacial” (mestrado). Candidato: 
Edson Antonio Mengatto Junior. Orientador: professor Marcos César Fer-
reira. Dia 20 de agosto, às 14 horas, no auditório do IG.
“A comunidade científi ca, o governo e a agenda de pesquisa da universi-
dade” (de doutorado). Candidato: Rogério Bezerra da Silva. Orientador: 
professor Renato Peixoto Dagnino. Dia 21 de agosto, às 9 horas, no 
auditório do IG.
“As políticas de inovação da indústria de energia eólica: uma análise 
do caso brasileiro com base no estudo de experiências internacionais” 
(doutorado). Candidata: Edilaine Venancio Camillo. Orientador: professor 
André Tosi Furtado. Dia 22 de agosto, às 9 horas, no auditório do IG.
“Urbanização e vulnerabilidade na região metropolitana da baixada santis-
ta” (doutorado). Candidato: Robson Bonifácio da Silva. Orientadora: profes-
sora Lucí Hidalgo Nunes. Dia 22 de agosto, às 13 horas, no auditório do IG.
“Magnetometria e métodos geoelétricos aplicados à caracterização das 
unidades litológicas na região Flor da Serra, Paaf (MT)” (mestrado). Can-
didata: Ethiane Agnoletto. Orientador: professor Emilson Pereira Leite. 
Dia 23 de agosto, às 14 horas, na sala B do DGRN do IG.
 Linguagem - “De Latinis sermonibus: A diversidade linguística se-
gundo Quintiliano” (mestrado). Candidata: Manuela Ayres Batista Bene-
dicto. Orientador: professor Marcos Aurélio Pereira. Dia 19 de agosto, às 
14 horas, no anfi teatro do IEL.
“Possibilidades narrativas de sujeitos com afasias severas de produção: 
o papel dos signos não-verbais para alcançar o “querer-dizer” (mestra-
do). Candidata: Tainara Lemes Conde Nandin. Orientadora: professora 
Rosana do Carmo Novaes Pinto. Dia 19 de agosto, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do IEL.
“Exílio, fi cção e memória em Mario Benedetti: uma leitura introdutória” 
(mestrado). Candidata: Natalia Ruggiero Colombo. Orientador: professor 
Francisco Foot Hardman. Dia 21 de agosto, às 10 horas, na sala dos 
colegiados do IEL.
“Um estudo sobre o funcionamento semântico-enunciativo de enunciados 
defi nidores constituídos por “é quando”” (mestrado). Candidato: Marcel 
Caldeira da Silva. Orientadora: professora Monica Graciela Zoppi-Fon-
tana. Dia 21 de agosto, às 10 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - “Mé-
todos de pontos interiores aplicados à Basis Pursuit” (mestrado). Candi-
data: Paula Aparecida Kikuchi. Orientadora: professora Daniela Renata 
Cantane. Dia 23 de agosto, às 9 horas, na sala 253 do Imecc.
“Geometria da informação: métrica de Fisher” (mestrado). Candidata: Ju-
lianna Pinele Santos Porto. Orientador: professor João Eloir Strapasson. 
Dia 23 de agosto, às 14 horas, na Sala 253 do Imecc.
 Medicina - “Contribuição das espécies reativas de oxigênio para 
hiperreatividade plaquetária de ratos tratados com dieta hiperlipidica” 
(mestrado). Candidata: Priscila Fukumura Monteiro. Orientador: profes-
sor Edson Antunes. Dia 21 de agosto, às 8 horas, no anfi teatro do Depar-
tamento de Farmacologia da FCM.
 Química - “Síntese, caracterização e estudo das atividades antibac-
terianas de complexos de Au(I), Ag(I) e Pd(II) com Rimantadina” (mes-
trado). Candidato: Suelen Ferreira Sucena. Orientador: professor Pedro 
Paulo Corbi. Dia 19 de agosto, às 14 horas, no miniauditório do IQ.

A aventura de contar-se
Feminismos, escrita de si e
invenções da subjetividade
Sinopse: Como as mulheres têm transformado 
o mundo e se transformado a si mesmas? Estas 
questões norteiam o presente trabalho, que busca 
entender como os feminismos, nas últimas quatro 
décadas, possibilitaram profundas e positivas mu-
danças na cultura e na sociedade brasileiras. Partin-
do das narrativas autobiográfi cas de sete militantes 
feministas, nascidas entre os anos 1940 e 1950, a 
autora investiga a maneira como essas mulheres 
abriram novos espaços na esfera pública e na vida 
política do Brasil, desde os violentos anos da dita-
dura militar. Mais do que isso, visa dar visibilidade 
aos processos de invenção da subjetividade pelos 
quais puderam afi rmar novos modos de existência, 
mais integrados e libertários. Nessa direção, op-
era com os conceitos de “estéticas da existência” 
ou “artes do viver”, “parresia” e “escrita de si” da 
fi losofi a de Foucault, assim como com operadores 
de Deleuze e da teoria feminista pós-estruturalista.
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