
 O futuro da arqueologia - O Laboratório de Arqueologia Pública 
(LAP) “Paulo Duarte” recebe, até 28 de outubro, inscrições de interes-
sados em participar da palestra “O futuro da Arqueologia”. Ela será mi-
nistrada no dia 5 de novembro, pela professora Margarita Díaz-Andreu, 
da Universidade de Barcelona. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
eventos.lapunicamp@gmail.com.
 I Latin American on Hydro Power & Systems Meeting 
- Evento acontece no Centro de Convenções da Unicamp, de 29 a 31 de 
outubro. Acesse a programação no link www.latiniarh.org/meeting
 Lançamento - O professor Ernesto Giovanni Boccara, do Departa-
mento de Artes Plásticas do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, lança no 
próximo dia 30 de outubro, pela editora nVersos, o seu primeiro romance 
de fi cção intitulado Os Ciclonautas – Jogro e os doze Kríacos. A noite 
de autógrafos ocorrerá na Livraria da Vila, em São Paulo, a partir das 
19 horas. 
 Internacionalização - A Vice-Reitoria Executiva de Relações In-
ternacionais (Vreri) promove no dia 31 de outubro, das 8h30 às 17 horas, 
no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), workshop para 
discutir a internacionalização. O evento é apoiado pelas Pró-Reitorias de 
Graduação (PRG), de Pós-Graduação (PRPG), de Pesquisa (PRP) e de 
Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC). O workshop contará com a 
participação de palestrantes de instituições brasileiras e estrangeiras. O 
workshop é aberto aos docentes, alunos, funcionários e à comunidade 
externa. Será transmitido pela TV Unicamp. Informações e inscrições 
(gratuitas) no site http://vreri-unicamp.wix.com/workshop
 Identidades Modernas e Arqueologia - O Laboratório de 
Arqueologia Pública (LAP) “Paulo Duarte” recebe, até 31 de outubro, as 
inscrições de interessados em participar da Web Conferência “Identidades 
Modernas e Arqueologia”. Ela será ministrada pela professora Margarita 
Díaz-Andreu (ICREA - Universitat de Barcelona), dia 4 de novembro, às 
9 horas. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail eventos.lapunicamp@
gmail.com. O número de vagas é limitado a 95 participantes.
 Exame de seleção do Cotil - O Colégio Técnico de Limeira 
(Cotil) recebe, até 31 de outubro, as inscrições ao seu Exame de Seleção 
2014. As provas ocorrem em 24 de novembro, às 14 horas. Os cursos 
de ensino médio e técnico oferecidos pelo Cotil são os seguintes: Edi-
fi cações, Enfermagem, Geodésia e Cartografi a, Informática, Mecânica, 
Qualidade e Prótese Dentária (oferecido na Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba). O Cotil fi ca na Rua Paschoal Marmo 1888, no Jardim Nova 
Itália, em Limeira-SP. Contatos com o colégio podem ser feitos pelo tele-
fone 19-2113-3300.  Mais informações no site www.cotil.unicamp.br

Operários
de empreitada

 Revista Rua seleciona trabalhos - A Revista Rua já está se-
lecionando trabalhos a serem publicados nas edições de 2014. O prazo 
para o envio termina em 31 de outubro. Rua é uma publicação multidis-
ciplinar e seu tema principal é a cidade. A publicação está sob a respon-
sabilidade do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) do Núcleo de 
Estudos da Criatividade (Nudecri). A revista foi lançada em 1995 e possui 
13 números publicados com periodicidade anual. A partir de 2008, com a 
sua migração para formato eletrônico, passou a ser uma publicação se-
mestral. O objetivo principal de Rua é abrir espaço para abordagens de 
diferentes áreas do conhecimento, que tomem o espaço urbano como ob-
jeto de estudo. Rua é dividida em seções: Estudos, com artigos acadêmi-
cos; Artes, com manifestações artísticas de diversas naturezas; Notícias 
e Resenhas, com as notícias das atividades desenvolvidas; e resenha de 
obras interessantes para as diversas áreas do conhecimento. As normas 
de publicação encontram-se no link http://www.labeurb.unicamp.br/rua
 #prontofalei - O CIS-Guanabara, o Conselho Tutelar de Campinas 
e o Comitê de Democratização da Informática (CDI) organizam, dia 30 
de outubro, das 8h30 às 17h30, na sede do CIS-Guanabara (rua Mário 
Siqueira 829), no bairro do Botafogo, em Campinas, a primeira ação do 
projeto #prontofalei. O projeto destina-se aos adolescentes dos ensinos 
fundamental e médio e a adolescentes que participam de atividades soci-
ais em ONGs e OGs. O objetivo é contribuir na capacitação desses jovens 
para que sejam multiplicadores de garantias de direitos. Para iniciar o pro-
jeto haverá uma roda de conversa com Fábio Rizzo, do Conselheiro Tute-
lar, Bárbara Meneses, psicóloga do CR-LGTB, Coré Valente, arteducador 
e professor do ensino fundamental e Biula Muller, liderança estudantil e 
comunitária. O evento é apoiado pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
da Unicamp (GGBS) com contribuição do Grupo Gestor de Tecnologias 
Educacionais da Unicamp. O #prontofalei será transmitido, ao vivo, pela 
TV Unicamp, o que também permitirá a participação de Maria Izabel Silva, 
representando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos em conexão 
com Brasília. Inscrições e outras informações no site www.cisguanabara.
unicamp.br
 Startup Weekend - A Faculdade de Engenharia Elétrica e de 
Computação da Unicamp (FEEC) da Unicamp sedia, de 1 a 3 de novem-
bro, o Startup Weekend, evento que ocorrerá em mais de 95 países ao 
redor do globo. O encontro tem como público-alvo empreendedores, de-
senvolvedores, designers e entusiastas. Neste ano quem o traz é a Liga 
Empreendedora, uma organização criada por jovens empreendedores e 
pesquisadores da Unicamp, que atua no estímulo, capacitação e apoio ao 
empreendedorismo. A abertura ofi cial do Startup Weekend ocorre às 18 
horas, na FEEC. O evento está sob a responsabilidade de Mateus Souza 
Borges. Mais informações no site http://campinas.startupweekend.org/,  
telefone 19-3521-7016 ou e-mail everaldo@sae.unicamp.br
 II Fórum de Estudos Avançados em Esporte Adaptado 
- Evento acontece no dia 1 de novembro, às 9 horas, no Centro de Con-
venções da Unicamp. O Fórum será transmitido pela Internet. Inscrições, 
programação e outras informações no link http://foruns.bc.unicamp.br/
foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/saude70.html
 Enures - O Encontro Universitário de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade (Enures) acontece no dia 1 de novembro, às 9h30, no 
Pavilhão do Básico (PB). O objetivo do evento é disseminar a conscien-
tização socioambiental por meio de palestras, cursos e workshops. Uma 
feira expositiva estará no saguão do PB, no horário do almoço, mostrando 
as aplicações sócio-responsáveis na atualidade. O Enures é organizado 
pela empresa júnior Propeq - Projeto e Pesquisa em Engenharia Química. 
Mais informações podem ser obtidas com Danilo Silva. O telefone para 
contato é 19-3521-3979. E-mail: danilosbraz@gmail.com
 A música que narra a história - A música Skyfall, tema do fi lme 
“007 Operação Skyfall”, é uma das composições que serão executadas 
no dia 1 de novembro, às 19h30, na Sala Multiuso do Espaço Cultural 
Casa do Lago. Ela está inserida no “A Música que narra a História”, pro-
jeto que consiste em adaptar para piano e voz, canções que foram trilhas 
de fi lmes de aventura, ação, romance. A apresentação será feita pelos 
alunos do curso de música do Instituto de Artes (IA), Daniel Figueiredo 
(piano) e Larissa Montanha (voz) com a participação especial de Adriano 
Guiducci e Thomas Zornig. Thousand years/Turning Page, canção que 
fi cou mundialmente conhecida como tema do fi lme “Crepúsculo” encerra 
a apresentação do projeto, que deve durar uma hora.  O Espaço Cultural 
Casa do Lago fi ca na rua Érico Veríssimo 1011, no campus da Unicamp. 
A apresentação tem entrada franca. Assista ao clipe de Larissa e Daniel, 
gravado no início de outubro, na Casa do Lago. http://www.youtube.com/
watch?v=Amt5aELvDH0

 SLACA - A abertura ofi cial do Simpósio Latino Americano de Ciência 
de Alimentos (Slaca) acontece no dia 4 de novembro, às 20h30, na Vila 
Ápia Festa e Eventos (Marginal da Rodovia D. Pedro I, 267), em Valinhos-
SP. O evento contará com apresentação musical do Coral Zíper na Boca, 
da Banda Sinfônica da Aeronáutica e da Banda Sinfônica Sexto Sentido.

 Alimentos - “Produção de ácido gama-poliglutâmico: estudo e otim-
ização do processo utilizando resíduos agroindustriais” (mestrado). Can-
didata: Priscila Nunes Brito. Orientador: professor Ranulfo Monte Alegre. 
Dia 29 de outubro, às 14 horas, no salão nobre da FEA.
 Biologia - “Expressão gênica diferencial induzida por elicitores nos 
patossistemas cancro cítrico e clorose variegada dos citros” (doutorado). 
Candidata: Danila Souza Oliveira Coqueiro. Orientador: professor Marcos 
Antônio Machado. Dia 30 de outubro, às 14 horas, na sala de defesa de 
teses da CPG/IB.
 Economia - “De Campos-Bulhões a Delfi m: posição dos industriais 
diante da política econômica” (mestrado). Candidato: Ulisses Rubio Ur-
bano da Silva. Orientadora: professora Ligia Maria Osorio Silva. Dia 31 de 
outubro, às 10 horas, na sala 23 do IE.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Infl uência 
das ligações no dimensionamento das estruturas tubulares circulares de 
aço treliçadas” (mestrado). Candidata: Bárbara Daniela Giorgini Sepúlve-
da. Orientador: professor João Alberto Venegas Requena. Dia 30 de outu-
bro, às 14 horas, na sala CA-22 da CPG/FEC.
“Abordagem de resolução de problema complexo orientada aos princípios 
de processo” (doutorado). Candidato: Caio Márcio Gonçalves. Orienta-
dor: professor André Munhoz de Argollo Ferrão. Dia 31 de outubro, às 16 
horas, nasala de defesa da de teses da CPG/FEC.
“Avaliação do desempenho de sistemas de embalagens nas atividades 
logísticas de carga urbana” (mestrado). Candidata: Ana Paula Reis Nolêt-
to. Orientador: professor Orlando Fontes Lima Júnior. Dia 1 de novembro, 
às 10h30, na sala CA-22 da CPG/FEC.
 Engenharia Química - “Transesterifi cação via etanólise do óleo 
de levedura para a produção de biodiesel” (mestrado). Candidata: Erika 
Marques Reis Junior. Orientadora: professora Telma Teixeira Franco. Dia 
28 de outubro, às 9 horas, na sala de defesa de teses (bloco D) da FEQ.
 Engenharia Elétrica e de Computação - “Rede de sensores 
sem fi o de baixo custo para monitoramento ambiental” (mestrado). Can-
didato: Marcel Salvioni da Silva. Orientador: professor Fabiano Fruett. Dia 
29 de outubro, às 8h30, na sala PE-12 da FEEC.
“Aprendizado de máquina baseado na teoria da informação: contribuições 
à separação de sinais em corpos fi nitos e inversão de sistemas de Wie-
ner” (doutorado). Candidato: Daniel Guerreiro e Silva. Orientador: profes-
sor Romis Ribeiro de Faissol Attux. Dia 31 de outubro, às 9 horas, na sala 
PE-12 da FEEC.
“Desenvolvimento de metodologias para localização de defeitos em siste-
mas de distribuição com medidores inteligentes” (doutorado). Candidata: 
Fernanda Caseño Lima Trindade. Orientador: professor Walmir de Freitas 
Filho. Dia 31 de outubro, às 14 horas, na sala PE-12 da FEEC.
“Equalização não supervisionada: contribuições ao estudo do critério do 
módulo constante e de métodos baseados na teoria da informação” (mes-
trado). Candidato: Denis Gustavo Fantinato. Orientador: professor Romis 
Ribeiro de Faissol Attux. Dia 1 de novembro, às 10 horas, na sala PE-12 
da FEEC.
 Física - “Uma análise fenomenológica do espalhamento elástico 
próton-próton na região de energia do LHC” (mestrado). Candidato: Paulo 
Victor Recchia Gomes da Silva. Orientador: professor Marcio José Menon. 
Dia 1 de novembro, às 14 horas, no auditório da Pós-graduação do IFGW.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Análise de um modelo para combustão em um meio poroso com duas 
camadas” (doutorado). Candidato: Ronaldo Antonio dos Santos. Orien-
tador: professor Marcelo Martins dos Santos. Dia 29 de outubro, às 14 
horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Infl uência do número de desinfecção por energia de 
micro-ondas na dureza, rugosidade e brilho de resinas acrílicas termopo-
limerizadas” (doutorado). Candidata: Manoela Capla de Vasconcellos dos 
Santos da Silva. Orientador: professor Rafael Leonardo Xediek Consani. 
Dia 29 de outubro, às 9 horas, na sala da Congregação da FOP.
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“Efeito da temperatura no grau de conversão e resistência à fl exão biaxial 
de cimentos resinosos dual no modo autopolimerizado” (doutorado). Can-
didata: Cristiana Godoy Sartori Azevedo. Orientador: professor Mario Fer-
nando de Góes. Dia 30 de outubro, às 14 horas, no anfi teatro 4 da FOP.
 Química - “Reologia de micelas gigantes – fundamentos e aplicação 
na exploração de petróleo” (doutorado). Candidata: Roberta Kamei Ro-
drigues. Orientador: professor Edvaldo Sabadini. Dia 30 de outubro, às 14 
horas, no miniauditório do IQ.
“Filmes de poli(álcool vinílico) reticulados liberadores de NO para aumen-
to da vasodilatação dérmica” (mestrado). Candidato: Raphael Henrique 
Marques Marcilli. Orientador: professor Marcelo Ganzarolli de Oliveira. Dia 
1 de novembro às 9 horas, no miniauditório do IQ.

lunos e direção da Faculdade de 
Engenharia Mecânica (FEM) da 

Unicamp promoveram dia 21 
um ato ecumênico pela me-
mória do estudante Denis 

Papa Casagrande, assassinado no último 
dia 21 de setembro, durante uma festa não 
autorizada, realizada no campus da Uni-
versidade em Barão Geraldo. Estiveram 
presentes à cerimônia religiosa, celebrada 
na praça diante da Biblioteca Central Cesar 
Lattes (BC-CL), os pais e o irmão de De-
nis, além de amigos, professores, funcioná-
rios e dirigentes da instituição. A celebra-
ção coube ao padre Wilson Maximiano, do 
Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristode-
mo Pinotti (Caism), e ao pastor João Sílvio 
Rocha, do Hospital de Clínicas (HC).

Tanto o padre Wilson quanto o pastor 
Silvio destacaram em suas falas que a ho-
menagem a Denis era um ato de celebra-
ção da vida e em favor do entendimento 
entre as pessoas. Os religiosos conclama-
ram a sociedade a se empenhar para subs-
tituir a cultura da violência pela cultura da 
paz. O clima durante a cerimônia foi de 
profunda emoção. A mãe de Denis, Maria 
Lurdes Papa Casagrande, foi o tempo todo 
amparada pelo marido e pelo filho, Celso 
José Casagrande e Celso José Casagrande 
Júnior, respectivamente. Os três vestiam 
uma camiseta com a foto do homenageado 
e com a inscrição “Somos todos Denis”.

Logo após a cerimônia ecumênica, 
houve uma apresentação musical por par-
te de estudantes do curso de Música do 

Ato ecumênico homenageia
estudante Denis Casagrande

Instituto de Artes (IA). As 
canções foram selecionadas 
pelos colegas de turma de 
Denis. Também foi descerra-
da uma placa e plantada uma 
muda de ipê branco na praça, 
como forma de manter viva 
a memória do estudante as-
sassinado. “Esta é uma ma-
nifestação de solidariedade. 
Queremos enaltecer a ideia 
do plantio da árvore como 
um símbolo da semeação da 
vida”, afirmou o professor 
José Ricardo Figueiredo, coor-
denador do Serviço de Apoio 
ao Estudante (SAE), órgão 
que apoiou a homenagem.

Na mesma linha, o coor-
denador-geral da Unicamp, 
professor Alvaro Crósta, dis-
se que a iniciativa dos estu-
dantes e da direção da FEM 
representava a manifestação 
de solidariedade de toda a 
Universidade aos familiares 
e amigos de Denis.  Além de 
Crósta, estiveram presentes 
ao ato ecumênico o pró-rei-
tor de Extensão, professor 
João Frederico Meyer; a pró-
reitora de Desenvolvimento Universitá-
rio, Teresa Atvars, o chefe de gabinete 
da Reitoria; Paulo Cesar Montagner; e o 
chefe-adjunto de gabinete, Osvaldir Pe-
reira Taranto.
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Parentes, amigos, alunos e professores participaram do ato realizado no último dia 21

Os pais do também estudante Mário dos 
Santos Sampaio, assassinado a facadas na 
véspera do Ano Novo em um restaurante do 
Guarujá, também compareceram à cerimô-
nia, para prestar solidariedade à família de 

Denis. Eles distribuíram folhetos pedindo o 
fim da impunidade no Brasil. Denis Papa Ca-
sagrande tinha 21 anos e cursava o segundo 
ano do curso de Engenharia de Controle e 
Automação na FEM. (Manuel Alves Filho)
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