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 Economia solidária - A Coordenadoria de Assuntos Comuni-
tários (CAC), órgão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comuni-
tários (Preac), organiza, dia 8 de março, das 9 às 17 horas, a primeira 
edição de 2016 da Feira de Economia Solidária. A Feira será real-
izada na rua dos Flamboyants, localizada entre o Restaurante Ad-
ministrativo (RA) e o prédio da Engenharia Básica. No local, além da 
comercialização de comidas típicas, bebidas e produtos orgânicos/
artesanais, ocorrem atividades musicais e roda de capoeira. A Feira 
pertence à Rede de Economia Solidária de Campinas, associação 
que está sob a responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Renda 
da Prefeitura do município. Seu objetivo é promover a inclusão de 
pessoas que produzam algum tipo de produto artesanal com vistas 
à sua comercialização a preço justo. A Feira é aberta ao público em 
geral. Outros detalhes podem ser obtidos mediante contato com o 
telefone 19-3521-2936 ou e-mail cac@reitoria.unicamp.br.
 Palestra com Claudio Willer - No dia 8 de março, às 14 
horas, no Centro Cultural do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), 
o professor Claudio Willer, especialista em surrealismo, profere a pal-
estra “Cruz e Souza e outros simbolistas sob o ponto de vista sur-
realista”. O evento é organizado pelo professor Paulo Vasconcellos 
e é aberto à comunidade em geral. Mais detalhes podem ser obtidos 
na página eletrônica www.facebook.com/centrocultualdoiel ou e-mail 
odoricano@gmail.com.
 Novo Marco Legal da C&T - Mesa-redonda com os profes-
sores Helena Nader (SBPC) e Carlos Américo Pacheco (CNPEM e 
IE) debaterá, no dia 9 de março, às 9 horas, no Auditório da Facul-
dade de Engenharia Elétrica (FEE), o novo Marco Legal da C&T, san-
cionado recentemente pela presidenta Dilma Rousseff. A Lei recebeu 
vários vetos e estes também serão objeto de debate. O evento é 
organizado pelo Programa de Pós-gradução do Departamento de 
Política Científi ca e Tecnológica (DPCT). Mais detalhes podem ser 
obtidos no link http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/wp-content/
uploads/sites/2/2016/02/Boas-Vindas-2016.pdf, pelo e-mail dpct@
ige.unicamp.br ou telefone 19-3521-4555.
 Práticas contraceptivas no estado de São Paulo - O 
próximo encontro do “Tempo de Debate”, evento científi co organizado 
pelo Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (Nepo), acon-
tece no dia 9 de março, às 12h30, no auditório do Nepo/Nepp. Nele, 
a professora Tania de Giacomo do Lago e a pesquisadora Suzana 

Unicamp retomou, no último 
dia 2, os eventos em come-
moração aos seus 50 anos, 
iniciados em setembro do 
ano passado. Neste dia, 

ocorreu a abertura da temporada artís-
tica da Orquestra Sinfônica da Unicamp 
(OSU), que apresentou ao público em 
geral a ópera “O Empresário Teatral”, 
de W. A. Mozart, no Teatro Municipal 
Castro Mendes. Na quinta-feira, a obra 
foi apresentada à comunidade universi-
tária, a partir das 19h, no auditório da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM).

Na sequência, ao longo do ano, serão 
realizados diversos outros eventos de 
caráter cultural, artístico, festivo e cien-
tífico. Um dos destaques é o workshop 
internacional que reunirá, entre os dias 
8 e 10 de setembro, representantes de 
oito universidades que também estão 
completando 50 anos em 2016 e que 
integram o grupo das melhores institui-
ções de ensino com até de cinco décadas 
existência, segundo o ranking QS.

Na oportunidade, será discutido o 
papel dessas escolas de ensino superior 
no decorrer dos próximos 50 anos e for-
mulada uma proposta de interação cien-
tífica e acadêmica entre elas. Participarão 
do workshop as seguintes universidades, 
além da Unicamp: Calgary (Canadá), 
Heriot-Watt (Escócia), Bath (Inglater-
ra), Brunel-London (Inglaterra), Lough-
borough (estas três na Inglaterra), Ulm 
(Alemanha) e Konstanz (Alemanha) e 
Universidade do Sul da Dinamarca.

Antes desse encontro, no dia 12 de 
março, sábado, será realizada a primei-
ra edição do ano dos Colóquios Unicamp 
Ano 50 – De professor para Professor, entre 
8h30 e 13h, no Centro de Convenções. 
A palestrante convidada é a professo-
ra Maria Bernadete Abaurre, que falará 
sobre o tema “Os espaços da leitura e 
da escrita: Desafios de um mundo co-
nectado”.

Em seguida, no dia 15 de março 
(terça-feira), durante todo o dia, ocor-
rerá a primeira edição de 2016 do even-

Eventos marcam os 50 anos

A professora Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano, presidente da comissão responsável pela organização dos eventos comemorativos dos 50 anos da Unicamp

to Perspectivas Unicamp 50 anos- Da Univer-
sidade para a Sociedade. O tema central será 
“Economia Brasileira: Retomada possível 
do crescimento?”. Especialistas discutirão 
sobre desindustrialização e as alternativas 
para a crise brasileira. “Convidamos a socie-
dade em geral a acompanhar essas ativida-
des, mas queremos convidar especialmente 
os professores dos ensinos fundamental e 
médio da região a participarem dos Coló-
quios, visto que o evento é dirigido a eles”, 
observa a professora Ítala Maria Loffredo 
D’Ottaviano, presidente da comissão res-
ponsável pela organização dos eventos co-
memorativos dos 50 anos da Unicamp.
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Em junho, conforme a docente, a Uni-
camp inaugurará uma grande exposição do-
cumental sobre sua história, em espaço da 
Biblioteca Central Cesar Lattes (BC-CL). 
“Essa exposição, de caráter itinerante, será 
montada também em Piracicaba e em ou-
tros espaços, tanto dentro quando fora da 
Universidade”, adianta. Posteriormente, en-
tre os dias 11 e 19 de setembro, será aberta 
à visitação pública a Mostra de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Unicamp.

Todas as unidades de ensino e pesqui-
sa e centros e núcleos interdisciplinares de 
pesquisa apresentarão os seus principais 
estudos e inventos produzidos ao longo das 

últimas cinco décadas. “Estes são alguns 
dos eventos que vamos promover até 5 
de outubro. A programação completa 
pode ser consultada no site Unicamp 
ano 50”, destaca a professora Ítala.

Além dessas iniciativas, a presidente 
da comissão organizadora também enfa-
tiza a importância do lançamento de uma 
série especial composta por 50 livros, 
que serão editados pela Editora da Uni-
camp. “Nesta série, a ênfase é para obras 
que tenham relação com a história da 
Universidade. Até outubro, todos os 50 
títulos já terão sido lançados”, assegura 
a professora Ítala. (Manuel Alves Filho)

Kalckmann abordam o tema “Práticas contraceptivas no município 
de São Paulo: resultados preliminares de um inquérito populacio-
nal”. O evento é aberto à comunidade acadêmica. Interessados em 
participar podem fazer inscrição no link http://143.106.156.39/site/. 
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pesquisa@nepo.
unicamp.br ou telefone 19-3521-5898.
 Programa UniversIDADE - A cerimônia de acolhimento aos 
alunos do Programa UniversIDADE acontece no dia 10 de março, 
das 9 às 12 horas, no Espaço Cultural Casa do Lago, à Av. Érico 
Veríssimo 1011, no campus da Unicamp. Para o primeiro semestre, 
600 pessoas devem participar das 127 atividades oferecidas pelo 
Programa. Além da cerimônia de recepção, o evento contará com 
o Circuito Saúde, que é organizado pelo Centro de Saúde da Co-
munidade (Cecon). Nele, os alunos poderão realizar avaliações de 
diabetes, colesterol, IMC, odontológica, visual e auricular. Mais detal-
hes podem ser obtidos no site www.programa-universidade.unicamp.
br, pelo telefone 19-3521-8059 ou e-mail programa.universidade@
reitoria.unicamp.br
 Curso do Cescon - O Centro Estudantil Social de Con-
vivência (CESCON), em parceria com a Coordenadoria de Assuntos 
Comunitários (CAC) da Unicamp, prorrogou, até 10 de março, as 
inscrições de um curso preparatório para o vestibulinho das escolas 
técnicas do ensino médio de Campinas. Mais detalhes no site www.
preac.unicamp.br/cac/cescon
 A utilidade do inútil - No dia 10 de março, às 18 horas, no 
Centro Cultural do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), o profes-
sor Nuccio Ordine profere palestra e autografa o livro  “A utilidade 
do inútil”. O evento tem como público-alvo a comunidade acadêmica 
e interessados. A palestra será proferida em italiano. Ordine é pro-
fessor, fi lósofo e crítico literário italiano. Mais detalhes podem ser 
obtidos no link www.facebook.com/centrocultualdoiel ou e-mail odori-
cano@gmail.com
 Colóquios Unicamp Ano 50 - Em comemoração aos 50 
anos da Universidade, entre os dias 12 de março e 1 de outubro, o 
Centro de Convenções da Unicamp recebe a série “Colóquios ¬¬Uni-
camp Ano 50 - de professor para professor”. A série traz sete pal-
estras, a serem realizadas aos sábados e proferidas por docentes da 
Unicamp, que discutirão temas da atualidade com professores do En-
sino Fundamental e Médio.  Entre diversos assuntos relevantes para 
a educação, as artes, a ciência e a cultura, destacam-se “Desafi os 
de um mundo conectado”, “Políticas públicas e segurança alimentar”, 
“Política agrária e agricultura familiar brasileira”, “Vírus e bactérias: 
surpresas no nosso cotidiano”, “Água na cidade saudável, salubre e 

sustentável”, “As origens do Brasil” e “Universidade e Sociedade”. O 
primeiro encontro da série de 2016 acontece no dia 12 de março, das 
8h30, às 13 horas. Será com a professora Maria Bernadete Marques 
Abaurre, do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL). Aborda: Os espaços da leitura e da escrita: desa-
fi os de um mundo conectado. A entrada é franca para participação 
e as inscrições podem ser feitas pelo site  Unicamp ano 50 (http://
www.50anos.unicamp.br/congressista) ou no dia do evento. O Centro 
de Convenções fi ca à rua Elis Regina, 131, na Cidade Universitária 
“Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo, Campinas · SP. Mais informações: 
no site www.50anos.unicamp.br/eventos

 Engenharia Elétrica e de Computação - “Estratégias 
ótimas para manutenção de redes de distribuição de energia elétrica” 
(mestrado). Candidato: Mateus Pereira Martin. Orientador: professor 
Christiano Lyra Filho. Dia 7 de março de 2016, às 14 horas, na sala 
PE01 da FEEC.
“Eletrifi cação de pequenas vilas próximas das linhas de transmissão 
usando acoplamento capacitivo dos cabos para-raios” (mestrado). 
Candidato: Joan Sebastian Chaves Huertas. Orientadora: professora 
Maria Cristina Dias Tavares. Dia 10 de março de 2016, às 10 horas, 
na sala PE11 da FEEC.
“Ampliação da capacidade de transmissão de linhas aéreas mel-
horando a geometria dos feixes” (mestrado). Candidato: Jhair Stivel 
Acosta Sarmiento. Orientadora: professora Maria Cristina D. Tavares. 
Dia 11 de março de 2016, às 10 horas, na sala PE11 da FEEC.
“Impacto da congestão da transmissão no planejamento da opera-
ção energética de sistemas hidrotérmicos de potência” (doutorado). 
Candidato: Cassio Hideki Fujisawa. Orientador: professor Secundino 
Soares Filho. Dia 11 de março de 2016, às 14 horas, no prédio da 
CPG da FEEC.
 Linguagem - “Objetos educacionais digitais, multiletramentos 
e novos letramentos em livros didáticos de Ensino Fundamental II” 
(mestrado). Candidata: Juliana Vegas Chinaglia. Orientadora: profes-
sora Márcia Rodrigues de Souza Mendonça. Dia 10 de março de 
2016, às 9h30, na sala dos colegiados do IEL.

“O amor como suplência na ausência de um signifi cante feminino” 
(mestrado). Candidata: Camilla Mariana Rehem Ferreira. Orienta-
dora: professora Nina Virgínia de Araújo Leite . Dia 11 de março de 
2016, às 10h30, no anfi teatro do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Estudo do impacto da separação de dados para a estimativa do coefi -
ciente de difusão para problemas ecológicos” (mestrado). Candidata: 
Camile Fraga Delfi no Kunz. Orientador: professor João Frederico da 
Costa Azevedo Meyer. Dia 8 de março de 2016, às 14 horas, na sala 
226 do Imecc.
“A série theta e a função de sigilo de um reticulado” (mestrado). Can-
didata: Giselle Ribeiro de Azeredo Silva Strey. Orientador: professor 
Antonio Carlos de Andrade Campello Junior. Dia 9 de fevereiro de 
2016, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.
“Sobre lugares de blow-up de instantons em dimensões superiores” 
(mestrado). Candidato: Daniel Gomes Fadel. Orientador: professor 
Henrique Nogueira de Sa Earp. Dia 10 de março de 2016, às 14 
horas, na sala 221 do Imecc.
“Algoritmo branch-and-prune para escalonamento multidimensional” 
(doutorado). Candidata: Ana Camila Rodrigues Alonso. Orientador: 
professor Aurelio Ribeiro Leite de Oliveira. Dia 11 de março de 2016, 
às 10 horas, na sala 253 do Imecc.
“Relaxação lagrangiana aplicada a um modelo de alocação de navios 
em berços” (mestrado). Candidata: Fernanda Bia Peteam. Orienta-
dora: professora Márcia Aparecida Gomes Ruggiero. Dia 11 de março 
de 2016, às 14 horas, na sala 325 do Imecc.
“Um estudo sobre a mudança da qualidade da água de um rio e pos-
sibilidade de tratamento: abordagem utilizando equações de difusão-
advecção” (mestrado). Candidata: Ana Carolina Vieira. Orientador: 
professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer. Dia 12 de março 
de 2016, às 16 horas, na sala 253 do Imecc.
 Química - “Dispositivos microfl uídicos para manipulação de 
células e detecção de componentes celulares” (doutorado). Candi-
dato: Richard Piffer Soares de Campos. Orientador: professor José 
Alberto Fracassi da Silva. Dia 8 de março de 2016, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.
“Desenvolvimento e validação de metodologias empregando eletro-
forese capilar para determinação de precursores da serotonina em 
suplementos alimentares e polióis em chocolates dietéticos” (dou-
torado). Candidata: Aline Guadalupe Coelho. Orientador: professor 
Dosil Pereira de Jesus. Dia 11 de março de 2016, às 14 horas, no 
miniauditório do IQ.




