
Sinopse: Raul Pompeia não é propriamente 
um autor esquecido, mas a fortuna crítica con-
centrada em O Ateneu (1888) minimizou a 
riqueza de sua obra extensa e multifacetada, 
reduzindo-o à ingrata e equivocada condição 
de “autor de um livro só”. A rigor, ele produziu 
muito mais fora do gênero romanesco: crônicas, 
contos, novelas, ensaios, artigos, caricaturas, 
desenhos, capas de livro e poemas em prosa 
são algumas das searas em que se aventurou. 
Prova disso são as Canções sem metro, obra 
iniciadora do poema em prosa no Brasil.

Canções
sem metro

 Vestibulinho do Cotuca - O Colégio Técnico da Unicamp, 
o Cotuca, recebe, de 16 de setembro a 6 de novembro, as inscrições 
para o seu vestibulinho. O Cotuca oferece 805 vagas em 21 opções 
de cursos técnicos e de especialização técnica, em quatro modali-
dades. Todos os cursos são gratuitos. Mais informações no site www.
cotuca.unicamp.br, telefone 19-3521-9906 ou e-mail alan@cotuca.
unicamp.br
 Encontro PAD/PED - Encontro de aperfeiçoamento dos pro-
gramas PAD/PED objetiva introduzir aos monitores (PAD) noções 
básicas nas áreas que fornecem subsídios teóricos para as práticas 
de formação de graduandos, bem como aperfeiçoar para o exercício 
da docência os estudantes de pós-graduação da Unicamp (PED). O 
próximo será realizado no dia 16 de setembro, às 14 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp. A organização é do Espaço de Apoio 
ao Ensino e Aprendizagem (Ea2). Site do evento: www.ea2.unicamp.
br. Mais informações: telefone 19-3521-7991 ou e-mail ea2@reitoria.
unicamp.br
 Carlos Gomes: o Nhô Tonico de Campinas - O Centro 
de Memória Unicamp (CMU) com apoio do Sistema de Bibliotecas 
(SBU) organiza, de 17 de setembro a 17 de outubro, no Hall da Bib-
lioteca Central Cesar Lattes (BC-CL), a exposição “Carlos Gomes: o 
Nhô Tonico de Campinas”. A abertura da mostra ocorre às 9 horas. 
Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 22h45, na rua 
Sérgio Buarque de Holanda 421, no campus da Unicamp. Além da 
exposição, às 9h15, no auditório da BC-CL, ocorrem duas mesas-
redondas. Na primeira, “Carlos Gomes e sua Música”, o professor 
Marco Padilha aborda “Carlos Gomes e a Música Contemporânea”. A 
mesa será coordenada pelo professor Mrcos Tognon. Mais informa-
ções: 19-3521-5250.
 Santander Universidades - As inscrições para a 9ª ed-
ição dos Prêmios Santander Universidades que, em 2013 con-
cederá R$ 2 milhões em prêmios e bolsas de estudos internacio-
nais, pode ser feita até 17 de setembro, por meio do portal www.
santander.com.br/universidades.

 Inovações curriculares - A Unicamp sedia o IV Seminário 
Inovações Curriculares, evento que busca possibilitar a discussão, a ex-
posição e a troca, entre acadêmicos, sobre as questões teóricas e práti-
cas (experiências desenvolvidas e em desenvolvimento) de interdisciplin-
aridade nas universidades públicas paulistas. A participação no evento é 
livre mas apenas poderão submeter trabalhos docentes, pesquisadores 
e alunos de pós-graduação das universidades públicas paulistas (Uni-
camp, Unesp, USP, UFSCar, Unifesp, UFABC e Centro Paula Souza). Os 
trabalhos devem ser relativos a experiências interdisciplinares curricula-
res inovadoras desenvolvidas em suas instituições. Envio de trabalhos: 
até 10 de setembro. O evento é gratuito e acontecerá nos dias 21 e 22 
de outubro, no Centro de Convenções da Unicamp. Mais informações: 
http://www.ea2.unicamp.br/inovacoes
 (Con)Viver com Arte(Manhas) - Nos dias 9 e 10 de setembro 
o Labeurb realiza o evento  (Con)Viver com Arte(Manhas), que busca 
celebrar as atividades realizadas no Projeto Barracão e debater seus re-
sultados e desdobramentos. As inscrições podem ser feitas no endereço 
http://www.labeurb.unicamp.br/barracao/. O Projeto ofereceu ofi cinas de 
cinema, artesanato, informática básica, edição de áudio e vídeo, desen-
ho digital, leitura, contação de histórias, teatro infantil, fotografi a e escrita. 
Mais de duzentos moradores da região dos DICs em Campinas, entre 
crianças, adolescentes e mulheres, participaram deste trabalho. A mesa 
de abertura ocorre às 9 horas, no auditório do Labeurb/Unicamp. Outras 
informações: telefone 19-35217945 ou e-mail publabe@unicamp.br
 Encontro de História Oral - Com a temática “Educação 
das Sensibilidades: violência, desafi os contemporâneos”, no dia 10 de 
setembro, às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp, o Centro 
de Memória Unicamp (CMU) e a Associação Brasileira de História Oral 
(ABHO) organizam o X Encontro Regional Sudeste de História Oral. Mais 
informações no site do evento http://www.sudeste2013.historiaoral.org.
br/, telefone 19-3521-5250 ou e-mail remaia@unicamp.br
 Energia, biocombustíveis e sustentabilidade - O ‘XI 
Workshop Internacional Brasil/Japão: Energia, Biocombustíveis de De-
senvolvimento Sustentável’ ocorre das 8 às 18 horas, dia 11 de setembro, 
na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP), em Caraguatatuba-SP. A organização é do IFSP, do Núcleo 
Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) e da Faculdade de En-
genharia Química (FEQ) da Unicamp. Mais informações: 19-3521-1718.
 Inovação do empreendedorismo no Brasil - No dia 12 de 
setembro, às 9 horas, no auditório da Faculdade de Ciências Aplicadas 
(FCA), acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Empreend-
edorismo e Inovação com o tema Perspectivas e inovação do empreend-
edorismo no Brasil.  Inscrições, programação e outras informações no 
http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descri-
coes_eventos/evento46.html ou telefone 19-3521-5039.
 Vozes do Bolsa Família - Livro será objeto de debate no In-
stituto de Filosofi a e Ciências Humanas (IFCH), dia 12 de setembro, às 
14 horas. Alexandre Pinzani e Walquiria Leão do Rego, autores do livro, 
estarão presentes no evento cuja proposta é discutir o resultado de cinco 
anos de pesquisa e do encontro mais do que heterodoxo entre um fi ló-
sofo e uma socióloga para tentar compreender o impacto do programa 
Bolsa Família na subjetividade das mulheres. A proposta é uma conversa 

 Engenharia Elétrica e de Computação - “Explorando 
redundâncias e restrições entre odometrias e sensores absolutos em 
localização robótica terrestre” (mestrado). Candidato: Renato José 
Martins. Orientador: professor Paulo Augusto Valente Ferreira. Dia 9 
de setembro, às 10 horas, na sala PE-12 da Pós-graduação da FEEC.
“A comparative study of countermeasures to detect spoofi ng attacks in 
face authentication systems” (mestrado). Candidato: Tiago de Freitas 
Pereira. Orientador: professor José Mario De Martino. Dia 10 de setem-
bro, às 10 horas, na sala PE-12 da FEEC.
“Contribuições à caracterização estatística do canal de rádio móvel e 
estimação de parâmetros por máxima verossimilhança” (doutorado). 
Candidato: Antonio Marcelo Oliveira Ribeiro. Orientador: professor 
Evandro Conforti. Dia 13 de setembro, às 14 horas, na sala PE-12 do 
prédio da CPG da FEEC.
 Linguagem - “A aquisição de verbos perceptivos e causativos e 
a teoria da mente” (doutorado). Candidato: Gustavo Andrade Nunes 
Freire. Orientadora: professora Ruth Elisabeth Vasconcellos Lopes. Dia 
13 de setembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - “No-
vos limitantes para a probabilidade de erros sobre canais de apagamen-
to” (doutorado). Candidato: Leandro Cruvinel Lemes. Orientador: profes-
sor Marcelo Firer. Dia 12 de setembro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Pontos fi xos por grupos fi nitos agindo sobre grupos solúveis de tipo FP 
infi nito” (mestrado). Candidato: Francismar Ferreira Lima. Orientadora: 
professora Dessislava Hristova Kochloukova. Dia 13 de setembro, às 
14 horas, na sala 253 do Imecc.¬¬
 Odontologia - “Análise estrutural e funcional de sequências de 
DNA com potencial de formação de G-quadruplex” (doutorado). Can-
didata: Luciana Souto Mofatto. Orientador: professor Sergio Roberto 
Peres Line. Dia 13 de setembro, às 14 horas, no anfi teatro 4 da FOP.

aberta com o público, na qual toda a comunidade está convidada a par-
ticipar. O evento é organizado pelo Grupo de Filosofi a Política. Mais infor-
mações: 19- 8298-0410 ou e-mail anitaclsilveira@gmail.com
 Pesquisa Quantitativa em Educação Superior - Fernan-
da Oliveira Simon, doutora em Educação pela Unicamp, ministra semi-
nário no dia 12 de setembro, às 14 horas, no Salão Nobre da Faculdade 
de Educação. Discute: “Pesquisa quantitativa em educação superior: da 
criação dos bancos de dados às análises”. Inscrições para participar do 
evento podem ser feitas no site http://www.fae.unicamp.br/informatica/
dform-dev/gera.php?form=gepessemi. A promoção é do Grupo de Es-
tudos e Pesquisas em Educação Superior (GEPES). Mais informações 
no link http://www.fe.unicamp.br/TEMPORARIOS/gepes-seminario.jpg
 Ciência & Arte nas Férias - A  Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) 
recebe, até 13 de setembro, as inscrições para a edição de 2014 do Pro-
grama Ciência & Arte nas Férias. O Programa visa proporcionar aos alu-
nos do ensino médio da rede pública, a oportunidade de participarem no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa em laboratórios da Unicamp, 
durante o período de férias escolares. O Ciência & Arte ocorrerá de 8 
de janeiro a 7 de fevereiro de 2014, sob a supervisão de professores 
e pesquisadores da Unicamp. Docentes ou pesquisadores da Unicamp 
devem encaminhar um único projeto à Pró-Reitoria de Pesquisa, através 
do preenchimento do formulário eletrônico http://www.prp.gr.unicamp.br/
faepex/pesquisa/auxCAF/loginFSP_CAF.php. Uma versão impressa (e 
assinada) também deve ser entregue ao Faepex, até 13 de setembro. O 
projeto envolve (no mínimo) dois bolsistas e só poderá ser submetido por 
docentes ou pesquisadores da Universidade. Eventualmente e mediante 
justifi cativa à coordenação do Programa, um laboratório poderá acolher 
até quatro alunos. No entanto, o montante de recursos destinado será o 
mesmo. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 19-3521-
2973, 3521-4614 ou e-mail ciencianasferias@unicamp.br
 Vamos conversar sobre epilepsia - Coordenado pelo neu-
rologista Li Li Min, o evento “Vamos Conversar Sobre Epilepsia” acontece 
em 14 de setembro, às 8h30, no Anfi teatro 1 do conjunto de salas de aula 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. As inscrições 
podem ser feitas no Laboratório de Neuroimagem, localizado no Setor 
de Ressonância Magnética do Hospital de Clínicas (HC) ou pelo e-mail  
sonianevesromeu@gmail.com. A inscrição, cujo valor é de 25 reais, será 
aceita mediante envio da cópia do comprovante de depósito em nome 
de Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia Banco Santander; 
Agência 0207; Conta corrente: 13.010204-6. Toda a arrecadação será 
revertida para ações sociais da Assistência à Saúde de Pacientes com 
Epilepsia (Aspe). Os 50 primeiros inscritos ganharão o livro GIS – Grupo 
de Interação Social. Li Li Min recebeu, em junho, em Montreal, o prêmio 
de Embaixador da Epilepsia no Brasil. O prêmio é concedido anualmente 
pelo International Bureau for Epilepsy e pela Liga Internacional contra 
a Epilepsia a 12 indivíduos que promovem, de forma notável, a causa 
da epilepsia em nível pessoal, nacional e internacional. As vagas para o 
“Vamos Conversar Sobre Epilepsia” são limitadas.

 Educação do Campo e Agroecologia na Agri-
cultura Familiar e Camponesa - Curso de especializa-
ção (lato sensu) será ministrado pela Faculdade de Engenharia 
Agrícola (Feagri). O objetivo é promover formação para o de-
senvolvimento de atividades voltadas à assistência técnica e à 
extensão rural em áreas de agricultura familiar e reforma agrária. 
Com carga horária total de 555 horas, o curso segue a Pedagogia 
da Alternância, sendo dividido em tempos-escola (375 horas) e 
tempos-comunidade (180 horas). O ingresso no curso se dará por 
meio de processo seletivo, em três etapas. As inscrições são gra-
tuitas e acontecem até 17 de setembro, mediante preenchimento 
da ficha de inscrição disponível no endereço http://www.feagri.
unicamp.br, mais o envio de documentação. Outros detalhes no 
link http://www.incra.gov.br/index.php/noticias-sala-de-imprensa/
noticias/13436-incra-e-unicamp-oferecem-60-vagas-em-curso-
de-especializacao-no-campo
 Processamento de sinais - A Faculdade de Engenharia 
Elétrica e de Computação (FEEC) organiza nos dias 18, 19 e 
20 de setembro, a IV edição do Simpósio de Processamento de 
Sinais da Unicamp (SPS). Abertura do evento: 8 horas, na FEEC. 
Iniciativa de alunos da Unicamp, o SPS objetiva reunir profes-
sores, estudantes e pesquisadores que trabalham na área de pro-
cessamento de sinais para exposição de resultados de pesquisas 
e discussão de idéias. Alunos interessados em participar do even-
to devem entrar em contato com a Comissão Organizadora até 19 
de abril. Mais informações pelo e-mail sps.unicamp@gmail.com. 
 Hepatites virais - A  Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, por meio da Divisão de Hepatites do Centro de 
Vigilância Epidemiológica (CVE), realiza no dia 18 de setembro, 
o VII Simpósio  Estadual de Hepatites Virais. O evento tem como 
público-alvo médicos, enfermeiros e equipes multiprofissionais de 
saúde que atuam nas áreas de assistência, prevenção e vigilân-
cia epidemiológica das hepatites virais B e C. O objetivo é for-
necer atualização científica nas áreas de assistência, prevenção 
e vigilância epidemiológica das hepatites virais B e C. Inscrições 
gratuitas podem ser feitas no site http://sistema.saude.sp.gov.br/
sde/evento-apresenta.php?evento_id=111&menu_atual=principal
 Fórum de Educação Infantil - Evento ocorre no dia 19 
de setembro, às 8h30, no auditório do Centro de Convenções da 
Unicamp. Inscrições e outras informações no link http://foruns.
bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_
eventos/arte55.html.  Mais informações: 19-3521-5039.
 Jornada Endici - Será realizada nos dias 19 e 20 de setem-
bro, no auditório do Laboratório de Estudos Uranos (Labeurb). A 
abertura ocorre às 14 horas. A Jornada é gratuita e as inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail publabe@unicamp.br ou no local. 
A coordenação é dos professores Eni Pulcinelli Orlandi e José 
Horta Nunes. A Endici é uma enciclopédia digital que tem como 
objetivo compreender o urbano através da linguagem, utilizando 
como base a perspectiva da análise do discursos.
 Trappistas - O trio vocal masculino apresenta repertório 
variado no Almanaque Café, dia 18 de setembro, às 21 horas. O 
grupo preza a qualidade musical, mesclando desde peças erudi-
tas a arranjos originais exclusivos de músicas populares brasilei-
ras e estrangeiras, sempre a capella. Formado no fim de 2012,  é 
composto por três profissionais graduados pela Unicamp. Para 
acompanhar o trabalho do grupo e ter acesso a maiores infor-
mações sobre agenda e eventos, acesse a página no facebook, 
www.facebook.com.br/trappistas, ou entre em contato pelo tele-
fone 19-99253-7178 ou e-mail: wilsonricas@gmail.com.
 Fórum de Esporte e Saúde - Próxima edição ocorre 
em 20 de setembro, às 9 horas, no auditório do Centro de Con-
venções. Inscrições e outras informações no link http://foruns.
bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_
eventos/saude67.html O evento visa discutir conceitos, impactos 
e perspectivas futuras da ATS como ferramenta para decisão 
baseada em evidências nos sistemas de saúde, além de abordar 
metodologias passíveis de aplicação pela equipe multidisciplinar 
(área médica, enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, 
nutrição, engenharia clínica e gestores).
 Seminário com Raghu Vemuganti - No dia 20 de 
setembro, às 14 horas, o Departamento de Neurologia da Fac-
uldade de Ciências Médicas (FCM) recebe o professor Raghu 
Vemuganti, da Universidade de Wisconsin (USA). Ele aborda, 
no anfiteatro do Departamento de Neurologia, o tema “All’s Well 
That Transcribes Well: microRNAs and Post-Stroke Brain Dam-
age” com introdução do professor Alan Hazell, da Universidade 
de Montreal. Mais informações: 19-3521-9132.
 Encontro de novos docentes e pesquisadores - 
No dia 20 de setembro, às 14h30, na sala de reuniões do Con-
selho Universitário (Consu), acontece o VII Encontro dos Novos 
Docentes e Pesquisadores da Unicamp. O evento contará com 
docentes e pesquisadores admitidos no período de 1º de Julho de 
2012 a 30 de Junho de 2013. É organizado pela Coordenadoria 
Geral da Universidade (CGU).
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cada dia a paisagem ganha uma 
beleza plástica diferente. É como 

se a natureza fosse pincelando o 
quadro e dando à composição 

de cores um novo contorno a 
todo instante. Em planos fechados ou am-
pliados, as imagens reveladas no monitor 
da câmera digital surpreendem, ainda que o 
olhar tivesse imaginado outra cena. Essas ob-
servações não são privilégios ao olhar de um 
fotógrafo profissional ou de um artista, que 
busca também o belo em tudo que contem-
pla, pois a paisagem está ao alcance dos olhos 
de quem se permite parar para olhar, na opi-
nião do fotógrafo da Assessoria de Imprensa 
da Unicamp Antônio Scarpinetti. A inflores-
cência dos ipês, exuberantes no fim de agosto 
e início de setembro, pode determinar a cor 
do dia de quem os contempla. E durante ape-
nas um dia, a cada mudança da luz natural, 
que reflete entre galhos e flores, é possível 
encontrar um tom diferente. É só escolher.

ÁLBUM DE FOTOS
O caminho pode ser mais colorido se per-

corrido a pé. E foi numa empreitada dessas, 
depois de uma reportagem, que Scarpinetti 
pôde contemplar e registrar a fileira de ipês-
rosa que ajudam a fazer o contorno da Ave-
nida Antonio da Costa, no campus de Barão 
Geraldo. Mas as flores não estão só. Algumas 
das fotos revelam a convivência urbana em 
um espaço que antes era só fazenda.

Debaixo da disputa entre os fios de alta 
tensão e a cortina verde-amarelo-branco-
lilás, carros, motos, estudantes, professores, 
alunos e visitantes transitam sobre o tapete 
de pétalas amarelas que caem ao chão com 
o fim do inverno. O fotógrafo tenta mostrar 
como a busca de diferentes ângulos e combi-
nações de cores podem mudar a paisagem. A 
luz do sol pode variar a pigmentação do ipê 
do amarelo ao topázio.

A inflorescência dos ipês da Unicamp

Ipês fl oridos em avenida que dá acesso à Unicamp: fl ora da Universidade é composta de mais de 340 espécies

cada dia a paisagem ganha uma 
beleza plástica diferente. É como 

cada dia a paisagem ganha uma 
beleza plástica diferente. É como 

cada dia a paisagem ganha uma 

se a natureza fosse pincelando o 

“Os ipês vêm para encantar as retinas 
num momento em que o clima está seco, ar-
redio e acontece a transição do inverno para 
a primavera. As cores dão um tom diferente 
para as avenidas, as praças da Universidade”, 
diz Adriano Grandinetti Amarante, biólogo 
da Divisão de Meio Ambiente da Universi-
dade e um dos responsáveis pelo projeto de 
revitalização do campus de Barão Geraldo. O 
encontro das copas encanta os transeuntes, 

que também se encarregam de divulgá-las em 
sua página nas redes sociais. Esta reação dos 
contempladores alegra o biólogo Amarante. 
Assim como Scarpinetti, que também acredi-
ta que as pessoas precisam se favorecer mais 
desse presente da natureza antes de adentrar 
o local de trabalho ou nos intervalos.

“Minha satisfação aumenta pela satisfação 
do outro”, diz Amarante. Ver a inflorescência 
das árvores que cuidaram desde as sementes, 
obedecendo ao projeto paisagístico da Uni-
versidade, é se ver dentro de um projeto de 
qualidade de vida, não somente do ponto de 
vista do lazer, mas da sustentabilidade.

“Precisamos ter mais cuidado com nossas 
irmãs vivas”, pontua Amarante. E essa preocu-
pação da Divisão de Meio Ambiente é eviden-
ciada pelo crescimento exponencial de espé-
cies no campus. Na Praça da Paz, onde a pista 
e o gramado extenso favorecem a convivência, 
a flora atrai algumas espécies de pássaros, os 
quais roubam um pouco de silêncio humano 
para impor sua sinfonia. Era este o clima no 
entardecer da sexta-feira (30 de agosto), en-
quanto o pôr-do-sol começava mais uma vez a 
dourar o branco da flor pata-de-vaca.

Feliz com a resposta desse conjunto, 
Amarante informa que a flora da Unicamp 
atualmente é composta de mais de 340 espé-
cies. Entre o fim de agosto e todo o mês de 
setembro a maior parte delas se põe em festa, 
avivando não somente as cores das pétalas, 
mas também a cor das copas, “para encantar 
a retina”. (Maria Alice da Cruz)

Foto: Antonio Scarpinetti
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