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 Celpe Bras - As inscrições ao exame para a obtenção do Cer-
tifi cado de Profi ciência em Língua Portuguesa para Estrangeiros 
(Celpe-Bras) devem ser feitas até 10 de março, no endereço eletrôni-
co http://celpebras.inep.gov.br/inscricaoCelpeBras/. As provas (cole-
tiva e individual) ocorrem nos dias 8, 9 e 10 de abril. Na Unicamp, 
a coordenadora de aplicações é a professora Matilde Virgínia Scar-
amucci, do Instituto de Estudos da Linguagem IEL. O Celpe-Bras foi 
desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), apli-
cado 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 estrangeira reconhecido ofi cialmente pelo 
governo do Brasil. Internacionalmente, é aceito em empresas e ins-
tituições 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
 Multicomponent Mass Transfer - O curso acontece no 
dia 10 de março de 2014, das 9 às 18 horas, na Faculdade de 
Engenharia Química (FEQ) da Unicamp. Organizado pela FEQ e 
Delft University of Technology and BE-Basic, tem entre os tópicos 
processos com três ou mais espécies, as misturas de componentes 
múltiplos; processos com mais de um motor, incluindo gradientes 
elétricos ou de pressão; processos com uma matriz sólida, tal como 
um polímero ou um meio poroso. Mais informações com o profes-
sor Guilherme Jose de Castilho pelo e-mail brazil@be-basic.org ou 
telefone 19-3521-1718.

 Selo comemorativo da FEC - A Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) recebe, até 10 de março, as ins-
crições ao concurso para a criação do selo comemorativo dos 45 anos 
do curso de Engenharia Civil e dos 15 anos do curso de Arquitetura 
e Urbanismo. Conheça o regulamento no site http://www.unicamp.br/
unicamp/sites/default/fi les/fi eld/arquivo/selofec.pdf#overlay-context=
 Estética como acontecimento - No dia 10 de março, às 18 
horas, no Salão Nobre da Faculdade de Educação (FE), o professor 
Daniel Lins, da Universidade Federal do Ceará (UFC), ministra o curso 
“Estética como acontecimento”, voltado aos estudantes de pós-gradua-
ção, graduação, professoras e interessados no assunto. A organização 
é do Laboratório de Estudos Audiovisuais (Olho) e da Pós-Graduação 
da FE-Unicamp. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas (pres-
encialmente) no primeiro dia de curso. Mais informações pelo telefone 
19-3521-5565 ou e-mail eventofe@unicamp.br
 Mulheres no esporte - A primeira edição de 2014 do Fórum 
Permanente de Esporte e Saúde acontece no dia 11 de março, às 9 
horas, no auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FCM). O even-
to tratará do tema “Mulheres no esporte”. A organização do evento está 
a cargo das professoras Helena Altmann e Heloisa Helena Baldy dos 
Reis. Informações, programação e inscrições no site http://www.foruns.
unicamp.br/foruns/index.php?idArea=9
 50 anos do Golpe de 64 - O Instituto de Filosofi a e Ciências 
Humanas (IFCH) da Unicamp, por meio do Departamento de História e 
do Programa em Pós-graduação em História, promoverá nos dias 11 e 
12 de março o seminário 50 anos do Golpe Civil-Militar de 1964 – Re-
visitando questões e debates. O evento, aberto à participação de toda 
a comunidade universitária, reunirá pesquisadores jovens e consagra-
dos, que refl etirão sobre temas como memória, trauma, gênero, espa-
ços, transições e sociedade. As atividades serão realizadas nos Au-
ditório I do próprio IFCH. Leia mais em http://www.unicamp.br/unicamp/
noticias/2014/02/17/evento-debatera-os-50-anos-do-golpe-de-64
 Gênero, sexo e preconceito - Uma mostra de fi lmes e de-
bates sobre gênero, sexo e preconceito é o que o Centro Cultural do 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp programou para 
exibir nos meses de março e abril, em seu miniauditório. As apresen-
tações ocorrerão às terças e quintas-feiras, sempre às 17h30. Short 
bus abre a maratona fi lmográfi ca no dia 11 de março e Meninos que 
não choram é a atração do dia 13. Leia mais: http://www.unicamp.br/
unicamp/eventos/2014/02/12/centro-cultural-do-iel-exibe-mostra-de-
fi lmes-sobre-genero-sexo-e-preconceito
 Pré-operatório de cirurgia bariátrica - A Unicamp efetua 
inscrição para o grupo pré-operatório de cirurgia bariátrica (de redução 
do estômago) no dia 12 de março, às 8 horas, no seu Ginásio Multidis-
ciplinar (GMU). Mais detalhes no link http://www.unicamp.br/unicamp/
noticias/2014/02/26/selecao-para-pre-operatorio-de-cirurgia-bariatrica-
sera-no-dia-12
 Workshop com a Editora Elsevier - O Espaço da Escrita, 
projeto estratégico da Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU), orga-
niza no dia 12 de março, às 15h30, no auditório da Faculdade de En-
genharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), o workshop “Scientifi c 
Publishing: Insights into what authors, editors and journals want”. Ele 
será ministrado por representantes da Editora Elsevier, líder mundial 
em publicações de Saúde, Ciência e Tecnologia. Há 130 vagas dis-
poníveis. O seminário será na língua inglesa e é direcionado aos do-
centes, pesquisadores e alunos de pós-graduação da Unicamp. Mais 
detalhes no site http://www.cgu.unicamp.br/espaco_da_escrita/index.
php, telefone 19-3521-6649 ou e-mail   workshops.escrita@reitoria.
unicamp.br.

 Boas-vindas aos novos alunos do IG - Evento de 
boas-vindas e confraternização entre alunos ingressantes, vetera-
nos e professores de Pós-graduação do Instituto de Geociências 
(IG) acontece no dia 12 de março, às 14 horas, no auditório de Pós-
graduação (PE11) da Faculdade de Engenharia Elétrica (PE11). A 
organização é da Coordenação da Pós-graduação do IG. Na oca-
sião, às 19h30, o professor Renato Emerson dos Santos, docente 
da FFP-UERJ e presidente da AGB, profere aula magna com o tema 
“Relações raciais e Geografi a: uma leitura contemporânea”. Será 
na sala MD-02 (Engenharia Básica). Mais informações: telefone 
19-3521-4597 ou no site http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/
 CONASSS - Assistentes sociais da Unicamp, da USP e da 
Unesp promovem, de 9 a 11 de abril, no Centro de Convenções do 
Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP, o VII Congresso 
Nacional de Serviço Social em Saúde (CONASSS) com o tema “As 
repercussões na crise do capital nas políticas de saúde e ações do 
serviço social na efetivação de direitos”. As inscrições podem ser fei-
tas (com desconto) até 14 de março pelo site www.conasss.com.br

 Artes - “Picture Ahead: a Kodak e a construção de um turista-
fotógrafo” (doutorado). Candidata: Livia Afonso de Aquino. Orientadora: 
professora Iara Lis Schiavinatto. Dia 10 de março de 2014, às 14 horas, 
na sala 2 do prédio da pós-graduação do IA.
“A trilha musical como gênese do processo criativo na obra de Moacir 
Santos” (mestrado). Candidato: Lucas Zangirolami Bonetti. Orientador: 
professor Claudiney Rodrigues Carrasco. Dia 10 de março de 2014, às 
14 horas, na sala 3 da Pós-graduação do IA.
 Computação - “Interação multimodal em ambientes de EaD: 
proposta de arquitetura e impactos” (doutorado). Candidato: André 
Constantino da Silva. Orientadora: professora Heloisa Vieira Rocha. 
Dia 14 de março de 2014, às 13 horas, no auditório do IC.
“Estudo e avaliação de conjuntos de instruções compactos” (douto-
rado). Candidato: Bruno Cardoso Lopes. Orientador: professor Rodolfo 
Jardim de Azevedo. Dia 14 de março de 2014, às 14 horas, na sala 53 
do IC-2 do IC.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Parâme-
tros de sustentabilidade no retrift escolar: abordagem gráfi ca” (mestra-
do). Candidata: Isabela Escaroupa Panobianco. Orientador: professor 
Evandro Ziggiatti Monteiro. Dia 12 de março de 2014, às 14 horas, na 
sala CA-22 da FEC.
 Engenharia Mecânica - “Diagnóstico energético e gestão da 
energia em uma planta petroquímica de primeira geração” (mestrado). 
Candidato: Flávio Roberto de Carvalho Mathias. Orientador: professor 
Sergio Valdir Bajay. Dia 10 de março de 2014, às 10 horas, na sala 
JD2 da FEM.
“Infl uência do sistema pre-crash de segurança veicular em ocupantes 
de diferentes estaturas” (mestrado). Candidato: Daniel Todescatt. Ori-
entador: professor Antonio Celso Fonseca de Arruda. Dia 10 de março 
de 2014, às 14 horas, no auditório KD da FEM.
 Engenharia Química - “Hidrogenação de compostos aromáti-
cos em fase líquida com catalisadores à base de metais do grupo VIII 
suportados em alumina via impregnação úmida” (doutorado). Candi-

dato: Raphael Soeiro Suppino. Orientador: professor Antonio José Go-
mez Cobo. Dia 12 de março de 2014, às 14 horas, na sala de defesa 
de teses do bloco D da FEQ.
“Remoção de compostos BTX em argila organofílica por adsorção em 
fase líquida” (mestrado). Candidata: Sara Karoline Figueiredo Stofela. 
Orientadora: professora Melissa Gurgel Adeodato Vieira. Dia 14 de mar-
ço de 2014, às 9 horas, na sala de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Preparação e caracterização organofílica para adsorção de BTX” 
(mestrado). Candidata: Sidmara Bedin. Orientadora: professora Meuris 
Gurgel Carlos da Silva. Dia 14 de março de 2014, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses do bloco D da FEQ.
“Síntese e caracterização de MCM-41 impregnada com magnésio e 
cromo e suas propriedades catalíticas para reações de conversão de 
etanol” (doutorado). Candidata: Nathália La Salvia. Orientador: profes-
sor Gustavo Paim Valença. Dia 14 de março de 2014, às 14 horas, na 
sala de aula PG05 do bloco D da FEQ.
 Geociências - “Padrões da interação universidade-empresa 
no Brasil: análise multivariada dos surveys de grupos de pesquisa e 
empresas em 2008 e 2009” (mestrado). Candidato: Fabio Chaves do 
Couto e Silva Neto. Orientador: professor Wilson Suzigan. Dia 10 de 
março de 2014, às 14 horas, no auditório do IG.
“Geocronologia e evolução do sistema hidrotermal do depósito aurífero 
de Juruena, província aurífera de Alta Floresta (MT), Brasil” (mestrado). 
Candidato: Anderson Alirio Acevedo Serrato. Orientador: professor Ro-
berto Perez Xavier. Dia 12 de março de 2014, às 9 horas, no auditório 
do IG.
“Mapeamento de minerais de alteração hidrotermal aplicando técnicas 
de sensoriamento remoto e espectroscopia de refl ectância na área 
Salares Norte, Chile” (mestrado). Candidata: Juanita Rodriguez Melo. 
Orientador: professor Alvaro Penteado Crósta. Dia 14 de março de 
2014, às 9 horas, na sala A do DGRN do IG.
 Linguagem - “Sujeito nulo e ordem VS no português brasileiro: 
um estudo diacrônico-comparativo baseado em corpus” (doutorado). 
Candidata: Aline Peixoto Gravina. Orientadora: professora Charlotte 
Marie Chambelland Galves. Dia 11 de março de 2014, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses do IEL.
“Apropriação da curadoria na web por uma empresa de mídia tradicio-
nal: a cultura da convergência entre a narrativa e o banco de dados” 
(mestrado). Candidata: Nayara Natalia de Barros. Orientador: profes-
sor Marcelo El Khouri Buzato. Dia 13 de março de 2014, às 9h30, na 
sala de defesa de teses do IEL.
“Idiossincrasias do processamento de pronomes plurais” (doutorado). 
Candidata: Mahayana Cristina Godoy. Orientador: professor Edson 
Françozo. Dia 13 de março de 2014, às 14 horas, no anfi teatro do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - “O 
Problema de Cauchy para a Equação de Benjamin-Ono-Zakharov-
Kuznetsov” (doutorado). Candidato: Alysson Tobias Ribeiro da Cunha. 
Orientador: professor Ademir Pastor Ferreira. Dia 14 de março de 
2014, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
 Odontologia - “Avaliação do tecido pulpar de dentes de ratos ir-
radiados com radiação X” (mestrado). Candidata: Rafaela Argento. Ori-
entadora: professora Glaucia Maria Bovi Ambrosano. Dia 10 de março 
de 2014, às 9 horas na sala da Congregação da FOP.
 Química - “Metodologias de RMN de 1H aplicadas na caracter-
ização estrutural e termodinâmica de complexos supramoleculares 
orgânicos” (doutorado). Candidato: Lucar Gelain Martins. Orientadora: 
professora Nita Jocelyne Marsaioli. Dia 11 de março de 2014, às 9 
horas, no miniauditório do IQ.

DO PORTALDESTAQUE

Comissão de Planejamento Es-
tratégico Institucional (Copei) 
da Unicamp aprovou um edital 
com recursos da ordem de R$ 
10 milhões para obras e ser-

viços de infraestrutura nas unidades, colé-
gios técnicos, centros e núcleos e unidades 
da área de saúde. As propostas devem ser 
encaminhadas à Pró-Reitoria de Desenvol-
vimento Universitário (PRDU) até o dia 15 
de março, para a seleção dos projetos pela 
Copei até 15 de abril.  O valor máximo por 
projeto (limitado a um por unidade) é de R$ 
2 milhões. Diante da demanda por projetos 
de infraestrutura que chega à administração 
central, a preferência é que estes recursos se-
jam alocados para obras. 

“Esta chamada interna está ligada às ati-
vidades do Planejamento Estratégico [Planes 
2014], que este ano recebeu uma dotação 
orçamentária bem superior às de anos ante-
riores”, esclarece o professor Alvaro Crósta, 
coordenador-geral da Universidade e pre-
sidente da Copei. “A ideia é disponibilizar 

Aprovados R$ 10 mi para obras
de infraestrutura nas unidades

A pró-reitora Teresa Atvars: seleção vai ocorrer em duas fasesAlvaro Crósta: verba expressiva para cumprir metas do Planes

uma verba bastante expressiva para atingir 
as metas propostas no Planes. Com esses 
R$ 10 milhões, estamos alocando quatro ve-
zes mais recursos que no ano anterior, sen-
do que o professor Tadeu Jorge já comentou 
em reunião do Conselho Universitário que o 
objetivo é dobrar essa quantia nos próximos 
dois anos, obviamente dependendo de haver 
disponibilidade orçamentária.”

Alvaro Crósta ressalta o caráter competi-
tivo desta chamada, em que serão prioriza-
das obras que impactem positivamente no 
crescimento do número de alunos de gradu-
ação; viabilizem áreas de pesquisa inovado-
ras; utilizem critérios bem definidos na dis-
tribuição do espaço físico para atividades de 
pesquisa; que tenham o projeto executivo 
detalhado e pronto para ser licitado; e con-
tenham, ainda, descrição pormenorizada e 
orçamento necessário para as obras e insta-
lações. “Para evitar problemas que tivemos 
no passado, gostaríamos de receber proje-
tos que tenham um orçamento realista. É 
importante financiar obras que possam ser 

Comissão de Planejamento Es-
tratégico Institucional (Copei) 
da Unicamp aprovou um edital 

concluídas, ao invés de começá-las e depois 
não ter recursos para terminá-las.” 

A professora Teresa Atvars, pró-reitora 
de Desenvolvimento Universitário, escla-
rece que a seleção se dará em duas fases, a 
primeira no âmbito da própria Copei, exa-
minando se os projetos estão de acordo com 
o edital; e a segunda de avaliação do méri-
to, por uma comissão mista com pessoas da 
Unicamp e de fora. “Em relação ao prazo um 
pouco curto para entrega das propostas, es-
tamos imaginando que para esta chamada já 
existam várias com o projeto executivo deta-
lhado e com um orçamento. Por outro lado, 
queremos aprovar os projetos na reunião da 
Copei em abril, pois envolvem obras, cuja 
licitação é demorada. Os prazos são impor-
tantes para tramitar, licitar, contratar e ini-
ciar as obras ainda esse ano.” 

Um aspecto inédito deste edital, segundo 
Alvaro Crósta, é a preocupação com a evasão 
nos cursos de graduação: a unidade onde 
a evasão seja maior do que 20% na média 
dos últimos cinco anos, deverá apresentar 

um projeto detalhado, semestre a semestre, 
para a redução substancial deste porcentual 
no prazo de três anos. “A Unicamp está vi-
vendo este problema há bom tempo. Exis-
tem cursos que ultrapassam o limite de 20% 
de evasão e que deverão olhar com cuidado 
para essa questão, adotando medidas para 
sua redução.” 

De acordo com Teresa Atvars, o esforço 
que a Universidade deve fazer para conter 
a evasão é de natureza acadêmica e, por-
tanto, o plano de ação nesse sentido pode 
não estar diretamente vinculado ao projeto 
apresentado. “A vinculação é indireta, pois 
mesmo que o projeto não esteja ligado às 
atividades da graduação, o conjunto de ati-
vidades de natureza acadêmica tem impac-
to sobre a qualidade do ensino. Queremos 
o compromisso das unidades de ajudar a 
Unicamp, como um todo, a reduzir a eva-
são, com a criação de um ambiente em que 
essa problemática seja tratada de modo es-
truturado.” 

(Luiz Sugimoto)

Fotos: Antonio Scarpinetti

Campinas, 10 a 16 de março de 2014Campinas, 10 a 16 de março de 201410


