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Anfiteatro e memorial
da FCM são inaugurados

Unicamp perde
Eduardo Lane

■  Folha de S. Paulo

“Uma aliança pelo conhecimento” é o título
do artigo do reitor Carlos Henrique de Brito
Cruz, publicado no dia 30 de junho. Cruz
relembra recente debate na Unicamp (o
seminário Campinas Inova), quando
empresários e representantes do governo
discutiram o papel da empresa, da universidade
e do Estado na inovação tecnológica.

■  Agência Estado

Ronaldo teve uma recuperação surpre-
endente porque é um jogador fora-de-série. Foi
a opinião de profissionais especializados em
medicina esportiva, entre eles o médico
ortopedista João Batista de Miranda, da
Unicamp, a respeito das duas intervenções
cirúrgicas no joelho direito que o artilheiro da
Copa do Mundo sofreu antes da competição.
http://www.estadao.com.br/copa/noticias/2002/
jul/01/230.htm

■  Correio Popular

Pesquisa realizada por Sheila Daniela
Medeiros dos Santos em sua dissertação de
mestrado e transformada no livro Sinais dos
tempos – marcas da violência na escola mostra
que a violência silencia alunos de escolas da
periferia de Campinas. “Me convenci de que
aquelas crianças nada mais estavam fazendo
do que refletir, na sala de aula, a lei do silêncio
que impera nos bairros dominados pelo crime”,
afirmou Sheila.

 ■  Agência Estado

Na matéria “Empresários criticam baixo
crescimento da economia no Real”, a Agência
ouviu o cientista político Plínio Dentzien,  da
Unicamp. Dentzien avaliou que o candidato do
PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, é “paradoxalmente o mais compro-
metido” com a estabilidade da moeda. “Serra
(José Serra, presidenciável do PSDB) e Ciro
(Ciro Gomes, da Frente Trabalhista - PPS,
PTB e PDT) também são. Tenho dúvidas
apenas sobre o Garotinho (Anthony Garotinho,
PSB)”, afirmou. http://www.estadao.com.br/
agestado/noticias/2002/jul/01/72.htm

■  Diário do Povo

O ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Celso Lafer, iniciará gestões com Havana
(Cuba) para tornar possível a visita do
estudante de pós-graduação da Unicamp, Juan
López Liñares, ao seu país, onde poderá
conhecer seu filho, Juan Paolo, de 3 anos.

F aleceu no último dia 28 um dos professores
pioneiros da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp – o ginecologista Eduardo

Lane. Ele morreu aos 79 anos, vítima de câncer.
Natural de São Sebastião do Paraíso, MG, Dr.

Lane, filho de família norte-americana, mudou-se
para Campinas ainda jovem, em 1962, tendo
realizado o curso de medicina na Escola Paulista de
Medicina e residência em ginecologia em Atlanta,
EUA.

Um dos primeiros professores da FCM, Lane
dedicou muitos anos ao Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (Caism), que ajudou a implantar
a partir de moldes ingleses de assistência à mulher.
Foi o seu primeiro diretor-executivo e atuou como
chefe do departamento de Tocoginecologia por mais
de uma gestão, dando os primeiros passos para a
implatanção do ambulatório de Menopausa no
Centro. Aposentado há cerca de cinco anos, como
professor titular, Lane recebeu diversas homenagens,
sendo a última num evento científico do
departamento, no início deste ano.

Casado com Nelly Bollinger Lane e pai de nove
filhos, um de criação, Eduardo Lane foi um dos
proprietários da Clínica Eduardo Lane, nome que
homenageia o pai, e do Centro Médico de
Campinas, trabalho que iniciou como ambulatório,
juntamente com seu irmão – John Cook Lane,
cirurgião vascular aposentado da Unicamp.

Dr. Lane trouxe muitas contribuições à Unicamp
e ao país na área de anticoncepção, como a
introdução do Dispositivo Intra-Uterino (DIU) e o
exame laparoscópico. Ultimamente, cursava
mestrado em teologia na Universidade Mackenzie,
em São Paulo, onde foi curador. Foi ainda reitor,
por dez anos, no Seminário Presbiteriano de
Campinas.

O ginecologista Eduardo Lane,
um dos idealizadores do Caism

O
 s dirigentes da Faculdade de

 Ciências Médicas (FCM)
 inauguraram, no último dia
1o de julho, a Sede da

Associação dos Ex-Alunos (Assex), a
Sede da Associação dos Médicos
Residentes (Amerunicamp), a praça do
Memorial da FCM, e o Anfiteatro da
Faculdade. No encerramento das
festividades, o professor emérito do
Instituto Pasteur (Paris) Luiz
Hildebrando Pereira da Silva proferiu
uma palestra no auditório recém-
inaugurado. A programação contou
ainda com uma apresentação musical da
Camerata Carlos Gomes, do Nidic/
Unicamp.

Com linhas arquitetônicas arrojadas,
o Anfiteatro da FCM tem uma área
construída de 1.100 m2. Os recursos
foram provenientes do Plano Estratégico
Institucional (PEI) e de verba extra-
orçamentária, somando um total de
pouco mais de R$ 1 milhão. O auditório
tem capacidade para 330 pessoas e
conta com um conjunto de tecnologias
adequadas a eventos acadêmicos.
Segundo o professor Mário José Abdalla
Saad, ex-diretor da FCM, o local deve
ser utilizado não só para grandes
concentrações científicas, mas também
será aberto para manifestações culturais
e artísticas. “As atividades humanísticas

RAQUEL DO CARMO SANTOS
kel@unicamp.br

fazem parte da formação de um bom
profi ssional ”.

Saad apresentou um breve currículo
do pesquisador Luiz Hildebrando, que
por duas vezes foi professor de
Parasitologia da USP, sendo que na
primeira vez interrompeu sua carreira
acadêmica por ter sido cassado pela
ditadura militar. Hoje aposentado pela
USP, o professor dedica-se a um trabalho
sobre malária no Centro de Pesquisas em
Medicina Tropical, em Rondônia.

MMMMMemorialemorialemorialemorialemorial – Deixar viva a história
das gerações que passaram pela
Universidade é a proposta da praça do
Memorial da FCM. São diversos
monumentos contendo todos os nomes
das turmas de formandos da
Faculdade. Até 2001, a Unicamp já
formou 40 turmas de médicos que hoje
atuam em diversas regiões do país. De
acordo com o professor Sigisfredo
Brenelli, coodenador de ensino e atual
assessor da Pró-Reitoria de Graduação,
a idéia surgiu quando da elaboração da
reforma curricular do curso de
Medicina. “Foi um momento
importante para a Faculdade e
percebemos que os ex-alunos poderiam
dar contribuição significativa para os
trabalhos”. Com isso, os contatos foram
restabelecidos e daí a proposta de
perpetuar essa relação.

O professor Mário Saad não
escondeu sua satisfação e classificou o

momento como singular. “Nesta etapa
estamos colocando somente os nomes,
mas futuramente esperamos que sejam
também mencionados fatos históricos,
como por exemplo a vinda do HC para
o campus”.  Para marcar a homenagem,
a placa descerrada foi a da 10 o turma,
formada em 1977, na qual constam os
nomes do atual pró-reitor de
Desenvolvimento Universitário,
professor Paulo Eduardo Moreira
Rodrigues da Silva; da diretora da
Faculdade de Ciências Médicas,
professora Lilian Tereza Lavras
Costalatti, e da atual superintendente
do HC, professora Terezinha Tresoldi.

Instalações para as associaçõesInstalações para as associaçõesInstalações para as associaçõesInstalações para as associaçõesInstalações para as associações –
A sedes das associações de Ex-Alunos e
dos Médicos Residentes agora
funcionam nas proximidades da guarita
do estacionamento do Hospital das
Clínicas. Lá foi construído um prédio
que abrigará melhor as duas entidades.
Segundo o presidente da
Amerunicamp, Mateus Dal Fabbro,
desde que iniciou suas atividades, em
1981, a Associação atendia em uma
pequena sala no HC. “Trata-se de um
momento festivo e que ajuda a
consolidar o serviço prestado aos
residentes”. A Amerunicamp
representa a classe na Unicamp,
composta por aproximadamente 450
profissionais. A diretoria possui 15
membros que atuam em diferentes
frentes.

Inauguração
da Praça do
Memorial: placas
com os nomes
de todos os
formandos
da FCM

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Divulgação
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Creche faz 20 anos e é referência
MARIA ALICE DA CRUZ

halice@unicamp.br

O casamento da Física
com a Medicina

RAQUEL DO CARMO SANTOS
kel@unicamp.br

D
 uas novas modalidades do curso de Física
estarão à disposição dos candidatos, já no
Vestibular Unicamp de 2003. Além dos cursos
tradicionais de bacharelado em Física e

bacharelado em Física Aplicada, o estudante do período
diurno terá a opção de graduar-se em Física Médica ou
Física Biomédica.

A modalidade de Física Médica será profissionalizante
e oferecerá aos estudantes formação e treinamento
prático nas áreas de medicina nuclear, radioterapia e
radiologia. O estudante que optar por essa modalidade
deverá completar sua formação com um estágio
obrigatório no Hospital das Clínicas e nas demais
unidades da área de Saúde da Unicamp.

Já a opção por Física Biomédica é voltada para
estudantes interessados em uma formação profissional
próxima à dos físicos-médicos, mas com flexibilidade para
escolher a sua própria grade curricular e sem a exigência
de realizar os estágios. De acordo com o professor Marcelo
Knobel, coordenador de graduação do Instituto de Física,
essa modalidade destina-se à formação de profissionais
interessados em uma carreira acadêmica e em atividades
de pesquisa.

Para cursar uma das modalidades, o candidato deverá
inicialmente se inscrever no vestibular para ingressar no
chamado “Cursão” (curso 51) que são três semestres
básicos de Física, Matemática e Matemática Aplicada e
Computacional. Uma vez optado por Física, o estudante
poderá candidatar-se a uma das 40 vagas destinadas às
novas modalidades, das quais no máximo 30 serão para
Física Médica. Knobel lembra que as regras e critérios
para a seleção de alunos ainda estão sendo estudadas por

uma comissão de implantação das modalidades na
Unicamp.

Os estudantes da Unicamp que já freqüentam o
curso e desejam ingressar nas novas modalidades, por
enquanto não poderão fazê-lo, pois as disciplinas não
serão oferecidas. Para estudar esses casos, está sendo
criada uma comissão para análise. Entretanto,
Knobel destaca que os dois primeiros anos são
praticamente idênticos aos do bacharelado em
Física.

Os bacharelados em Física Médica e Física

Biomédica são cursos de responsabilidade do Instituto de
Física Gleb Wataghin, mas também atuarão professores do
Centro de Engenharia Biomédica, Instituto de Biologia,
Instituto de Computação e Faculdade de Ciências
Médicas. Informações sobre as atividades de físico-médico e
mercado de trabalho podem ser encontradas no trabalho
dos professores Oswaldo Bafa, da USP, e Ivan Torres Pisa, do
Portal Brasileiro de Física Médica, no endereço:
www.fisicamedica.com.br/ar/fisicamedica.html. Para saber
as disciplinas dos cursos e informações detalhadas, o
endereço é  www.ifi.unicamp.br/~grad .

O físico Leandro
Tessler (à direita),
coordenador
do Vestibular
da Unicamp,
durante aula
de laboratório no
Instituto
de Física

T odos os estabelecimentos em que trabalhem pelo
menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade são
obrigados pela CLT a ter local apropriado para que

as empregadas guardem sob vigilância e assistência os seus
filhos no período de amamentação . Foi em poder deste
artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) que,
em 1982, a primeira comissão da creche da Unicamp se
empenhou no trabalho de criação do Centro de
Convivência Infantil da Unicamp (Ceci). O que não se
esperava, porém, é que o trabalho tomasse a dimensão
alcançada aos 20 anos de fundação, a ponto de ser
mencionado como creche-modelo
pela revista Veja  e ser referência a
educadores interessados em fundar
uma escola infantil, como é o caso de
Maria Verlaine Ajala de Brito,
fundadora do Grupo Semente, escola
de educação infantil da rede
particular localizada na Vila Santa
Isabel, em Barão Geraldo.

A creche da Unicamp, que
reúne 280 crianças de 6 meses a 4
anos de idade, foi modelo para a
criação do Grupo Semente, que
atende em sua maioria filhos de
profissionais e alunos da
Universidade. Para montar a
escola, Verlaine realizou estágio em
quase todas as áreas do Ceci,
inclusive na cozinha, onde uma das
exigências é a alimentação
totalmente natural. A professora
também participou de cursos
ministrados por profissionais da
creche. Verlaine admite que se

inspirou no Ceci por ser uma escola modelo onde
há a interação dos pais. “Observei a tranqüilidade
das mães no horário de visita e de amamentação e
a alegria das crianças por não ter a mãe o tempo
todo ausente”, explica. Ao deixar o Grupo
Semente no ano passado, Verlaine trouxe sua
sucessora, Ana Cláudia Lima, para conhecer a
creche da Unicamp.

O encantamento de Verlaine é confirmado pela
diretora do Ceci, Lucila Eliana Moreira Sandoval.
Responsável pelo atendimento de 3 mil bebês e mil
crianças em idade de maternal durante 20 anos de
funcionamento, a creche mantém entre as
principais propostas o contato entre mãe e filho
durante as nove horas em que a criança passa na

escola. Até hoje, a creche da Unicamp é uma das
poucas instituições de ensino que oferecem esta
possibilidade, afirma Lucila. Atualmente, atendendo
100% da demanda, entre funcionárias, professoras e
alunas de graduação, a equipe intensifica seu olhar
para as necessidades das crianças. Mais do que um
benefício à mãe que precisa trabalhar, a creche é vista
como um direito da criança em estar sendo criada e
educada enquanto sua mãe trabalha. Desta forma, é
oferecida toda a estrutura para que a criança se
desenvolva de maneira saudável, participando de
atividades e brincadeiras de acordo com sua faixa
etária e recebendo cuidados de profissionais
capacitados da área de recreação, nutrição, pedagogia,
enfermagem, psicologia e odontologia.

A inclusão de crianças
especiais em seu quadro de
alunos vem confirmar a proposta
do Centro de Convivência
Infantil que prevê, além da
criação, a educação. No caso
dos alunos atendidos, a
convivência com as outras
crianças contribuiu para a
evolução do tratamento.

As comemorações acontecem
em agosto. Dia 29, será oferecido
um coquetel a funcionários
ativos e aposentados. Dia 30,
usuários atuais e antigos terão
um dia todo de festa, repleto de
atividades. A chamada será feita
por meio de um ícone a ser
inserido no Portal da Unicamp,
http://www.unicamp.br. A partir
de 5 de agosto, uma exposição
itinerante conta toda a história
da creche-modelo nascida na
Unicamp. Lucila Moreira Sandoval, diretora do Ceci: maior contato possível entre mãe e filho

Foto: Antoninho Perri

Foto: Neldo  Cantanti
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Foto: Antoninho Perri

Projeto Culural RU – O grupo Bafafá! se apresenta dentro do Projeto
Cultural do Restaurante Universitário no dia 10 (quarta-feira), às 12
horas. Formado por Juba (percussão, triângulo e pandeiro), Wellington
(zabumba), Alexandre (violão e voz) e Mário (sanfona), jovens músicos
que, buscam aliar a sonoridade simples a arranjos vocais diferentes,
criando um estilo próprio com performances e bom humor. No repertório
estão canções de Luiz, Jackson, Gordurinha, João do Vale,
Dominguinhos, Targino, Maciel Mello, Gil, além de composições próprias.
Com o projeto de gravação e lançamento de seu primeiro álbum o
Bafafá! tem buscado para seu repertório nomes como os de Marcilio
Menezes, Enok Virgulino, João Libório entre outros talentosos artistas
brasileiros. Informações 86434.

Revolução de 32 - A programação “Testemunhos de 32” permanece
com a exposição aberta ao público até o dia 12 de julho. São documentos,
objetos e vídeos sobre a Revolução de 32 que pode ser vista de segunda
a sexta-feira das 9 às 17 horas. Visitas podem ser agendadas pelo telefone
3289-3441 (falar com Márcia). A organização é do Centro de Memória da
Unicamp (CMU).

Arqueologia visual – A Galeria de Arte da Unicamp apresenta desenhos,
pinturas e objetos, de Fernando Gómez Alvarez, na mostra “O objeto
artístico híbrido: uma poética de arqueologia visual”. A exposição faz parte
da defesa da Dissertação de Mestrado em Artes, sob orientação do professor
Ernesto Giovanni Boccara. Aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas até dia 12 de julho. Informações pelo telefone 3788-7453.

SBPC – Até 12 de julho a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), realiza a 54a Reunião, na Universidade Federal de Goiás
(UFG). A SBPC promove anualmente a reunião que já se consolidou
como um dos mais importantes momentos para o intercâmbio entre
pesquisadores, cientistas, professores, acadêmicos, estudantes e
representantes de diversos seguimentos da comunidade científica.
Paralelamente ao congresso foram montados vários eventos, dentre eles a
10ª Expociência. Informações: Fone (62) 225-0932 e 212-1619 ou e-mail:
carolina@winproducoes.com.br.

Secretários – O 2O Encontro de Secretários da Área de Saúde acontece
de 23 a 30 de setembro. A abertura oficial acontece no dia 23 de setembro,
no Ermitage Hotel Boulevard. Também haverá atividades no Solar das
Andorinhas. Foram programadas palestras com os psicólogos da Unicamp
Helena Cristina Sampaio Cruzeiro, Robson Gabetta Neves e com a
professora Geanete Franklin, do Senac-Campinas. Informações na
Assessoria de Relações Públicas do Hospital das Clínicas, pelo telefone:
(19) 3788-8002 e 3788-7742 ou Divisão Administrativa do CAISM, com
Darci, nos telefones 3788-9303 e 3788-9459, no mesmo horário. As inscrições
foram prorrogadas para até dia 12 de julho.

Concurso – O Portal Universia Brasil (www.universiabrasil.net) dará
um laptop no dia 15 de julho. A promoção premiará quem responder de
forma mais criativa à pergunta: “Como o Universia vai colaborar na minha
formação acadêmica?”. Cada resposta poderá ter no máximo 200
caracteres. Para enviar a resposta basta acessar o portal até 15 de julho e
clicar no banner. Promoção Laptop Universia.

Sistema de Informação - Curso de Especialização em Gestão e
Sistemas de Informação, organizado pelo Instituto de Computação.  O
curso consta de 360 horas/aula distribuídas em dez módulos temáticos
específicos em três grandes áreas: Gestão, Tecnologia da Informação e
Comunicação. O início das aulas está previsto para 3 de agosto. As
inscrições acontecem até 15 de julho na Escola de Extensão, e-mail
extecamp@unicamp.br, telefones (19) 3788-4646;4647. Mais detalhes sobre
o curso no site www.ic.unicamp.br/~gesi.

  EM DIA

Agendamento de consultas – Em virtude de excesso de demanda,
o Cecom suspendeu o agendamento por telefone das especialidades:
acupuntura, cardiologia, clínica geral, dermatologia, fisioterapia,
ginecologia, grupo de coluna, grupo de diabetes, grupo de hipertensão,
nutricionista, oftalmologia, psiquiatria, psicologia, reumatologia e
tabagismo, priorizando o agendamento no próprio Cecom. Maiores
informações pelo e-mail: css@trieste.cecom.unicamp.br ou pelos
telefones: 3788-7355 ou 3788-7333.

Faculdades fantasmas – O Ministério da Educação acaba de criar um
recurso para evitar que alunos se matriculem em estabelecimentos que, na
prática, nunca existiram. Trata-se de uma página na internet com informações
sobre todos os cursos oferecidos legalmente no Brasil. A lista consta do site
www.educacaosuperior.inep.gov.br. Entre as 1.180 instituições de ensino
privado no país - 1.004 delas privadas - muitas oferecem cursos recém-
criados. Eles têm autorização do MEC para funcionar, mas só serão
reconhecidos ou não depois de dois anos com aulas regulares. Sem esse
reconhecimento, não podem fornecer diplomas. Muitos estudantes se
matriculam em cursos do tipo sem conhecer os riscos. As instituições terão
quinze dias para solicitar correções na página.

Teses na Internet – Um conjunto de informações e resumos de 125 mil
teses e dissertações de mestrado e doutorado apresentadas no país de
1996 a 2001 está disponível na página da Coordenação de Aperfeiçoamento

de Pessoal de Nível Superior (Capes-MEC) na Internet: www.capes.gov.br,
em serviços-indicadores e estatísticas-teses-dissertações. Para consultar
o banco de teses, o interessado tem uma ferramenta de busca que permite
a pesquisa por autor, título, palavra-chave e palavras constantes do resumo.
Há também um filtro que seleciona a instituição, o nível (mestrado ou
doutorado) e o ano da defesa da tese ou dissertação.

Iluminação – O Laboratório de Iluminação do Departamento de Artes
Cênicas da Unicamp tem como objetivo trabalhar e oferecer assessoria
técnico-artística nas seguintes áreas: Técnica e estética da iluminação
cênica; Técnica e estética de Iluminação para vídeo e fotografia; Informática
aplicada à iluminação; Estruturas de iluminação e cenotécnica aplicadas
à iluminação; Montagens de estruturas e equipamentos de iluminação
cênica; Desenvolvimento de conceitos plásticos voltados à iluminação
cênica; Desenvolvimento de cursos e workshops nas áreas técnicas de
iluminação cênica, informática aplicada à iluminação e estética da
iluminação. Mais informações: 3788-2439 ou 3788-2442.

Revista virtual – Estão disponíveis reportagens e artigos da Revista
@prender virtual no www.universiabrasil.net. A parceria foi formalizada no
último dia 21 de junho. O objetivo é oferecer mais conteúdo para os usuários
do Portal.  A publicação divulga informações técnicas e detalhadas sobre
educação. A revista impressa apresenta tiragem de 15 mil exemplares e
um público estimado em 90 mil pessoas. A revista eletrônica presente
também no Portal Universia Brasil, por meio de alguns artigos e reportagens
,atinge a mais de 100 mil leitores.

Assinatura Jornal da Unicamp – O Jornal da Unicamp pode ser
assinado pelos interessados. Esses, receberão semanalmente a versão
on-line da publicação. Basta acessar a página www.unicamp.br, link
Unicamp Hoje/Publicações/Assine. Atualmente cerca de 4.500 pessoas
constam da lista de assinantes. Mais informações pelo e-mail
imprensa@unicamp.br.

Serviço de Odontologia – Os usuários que já utilizam o Serviço
de Odontologia do Cecom/CSS devem comparecer à recepção do
Serviço de Odontologia portando crachá funcional ou RA atualizado
para atualização do cadastro (pacientes sem cadastro atualizado não
poderão fazer agendamento por telefone).  Para quem nunca utilizou o
Serviço, o cadastro também deverá ser feito pessoalmente, portando
os mesmos documentos para inscrição de atendimento. Qualquer dúvida
entrar em contato através do e-mail isaodont@trieste.cecom.unicamp.br.

Lista de discussão – A Pós-Graduação em Educação Física da
Unicamp possui uma lista de discussão chamada FEFUNICAMP-
List, que é gerenciada pelo corpo discente. O objetivo é dinamizar a
troca de informações na Internet e manter o público informado das
últimas ocorrências na unidade e comunidade. Para se inscrever na
lista, visite o site: http://cev.ucb.br/mailman/listinfo/fefunicamp-l .
Como está é uma lista reservada à Unicamp, a inscrição é realizada
exclusivamente nesta página, não ficando visível na página do Centro
Esportivo Virtual que hospeda este veículo. Para enviar mensagens
para lista basta escrever: fefunicamp-l@cev.ucb.br. Qualquer dúvida
ou problemas com a inscrição entre em contato com o Administrador
da Lista.

Música contemporânea – O banco de dados do Centro de
Documentação de Música Contemporânea (Musicon) já está conectado
com o European Music Navigator, uma ferramenta com qualidade de
informação, altamente eficiente e de abrangência mundial. O EMN está
sendo desenvolvido pela The Internactional Association of Music Information
Centres (IAMIC), da qual o CDMC é membro desde 1996. Reúne centros
de informação musical de abrangência nacional e sem fins comerciais de
mais de 36 países. O Musicon foi iniciado em 1992 com apoio da Fundação
Vitae e da Unicamp. Para acessar o EMN deve-se clicar http://
www.europeanmusicnavigator.org.

OPORTUNIDADES

Cinema – Pelo oitavo ano consecutivo, o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) dará apoio financeiro às produções
cinematográficas nacionais. A instituição estará recebendo até o dia 31 de
julho as propostas para realização de documentários e filmes de ficção. As
propostas, com toda a documentação exigida, devem ser endereçadas à
Área de Comunicação e Cultura do BNDES, e entregues no Protocolo
(Avenida Chile, 100 - térreo), no Rio de Janeiro. Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones (21) 2277-6733 e (21) 2277-7278, ou pela página
do banco na Internet (www.bndes.gov.br).

Congresso médico – Estão abertas as inscrições de trabalhos científicos
para o XI Congresso Médico Acadêmico da Unicamp (CoMAU), que
acontecerá nos dias 19, 21, 22 e 23 de outubro de 2002 no Conjunto de
Salas de Aula da FCM - Unicamp. Poderão concorrer ao XII Prêmio Adolfo
Lutz e ao VIII Prêmio Lopes de Faria os trabalhos realizados por estudantes
da área de saúde de qualquer faculdade do país inscritos nas seguintes
áreas: Básica, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia, Pediatria, Medicina
Preventiva e Clínica Médica. As inscrições podem ser feitas até o dia 1o de
agosto, devendo ser entregues no Centro Acadêmico Adolfo Lutz. Maiores
informações, bem como o regulamento dos trabalhos, podem ser obtidos
pelo site www.comau.cjb.net, e-mail comau@hotmail.com ou pelos telefones
(19) 3289-3088 / 3788-7942.

Segurança dos alimentos – Curso de Especialização “Gestão da
Qualidade e Segurança dos Alimentos”, da Faculdade de Engenharia de
Alimentos. Início dia 30 de agosto com duração de um ano – carga horária
de 390 horas. As inscrições podem ser feitas até dia 23 de agosto. Pede-se
nível superior completo. Maiores informações consultar o site
www.fea.unicamp.br/ ou pelo telefone (19) 3788-3886 ou 3788-4094 na
Secretaria de Extensão da FEA.

Ensino a distância - Estão abertas até o dia 26 de julho as inscrições
para a segunda turma de 2002 do curso a distância de “Logística em
Transporte”, desenvolvido pelo IDAQ - Instituto de Desenvolvimento,
Assistência Técnica e Qualidade em Transportes, em parceira com a UCB
- Universidade Católica de Brasília. Os interessados em participar já poderão
se inscrever nos sites www.cnt.org.br ou no site www.catolicavirtual.br. A
certificação será emitida  pela Universidade Católica de Brasília. Para isso
será avaliada a sua  participação  nas atividades propostas pelos professores
tutores no ambiente da Católica Virtual.  Mais informações: idaq@cnt.org.br

Prolam/USP - Programa de Pós-graduação em Integração da América
Latina, criado em 1988, é um Programa Interunidades da Universidade de
São Paulo, para o desenvolvimento de estudos sobre os processos de
integração da América Latina, oferecido nos níveis de Mestrado e Doutorado.
As linhas de pesquisa são Sociedade Economia e Estado; Comunicação
e Cultura; e Práticas Políticas e Relações Internacionais. Inscrições de 12
a 16 de agosto no Prolam/USP. Rua do Anfiteatro, 181 – Colméias – Favo
1 - Cidade Universitária – São Paulo/SP CEP 05508-900 - Fone/Fax:
(0xx11) 3815 0167 – 3091 3589 – 3091 3587, www.usp.br/prolam ,  e-mail:
prolam@edu.usp.br

Pós-graduação em Geologia – O Instituto de Geociências está
recebendo inscrições para os cursos de mestrado e doutorado. O processo
de seleção de pós-graduação em Geologia, na área de Administração e
Política de Recursos Minerais as inscrições para mestrado acontece até 31
de outubro. Na Área de Metalogênese Geoquímica para mestrado, as
inscrições vão até 31 de novembro. Em ambas as áreas as inscrições
acontecem durante todo ano. Contatos pelos telefones 3788-4653 ou 3788-
4696, e-mail: dgrn@ige.unicamp.br. Informações no site http://
www.ige.unicamp.br

A Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH) se reuniu no dia 28 de junho com diretores das 20 unidades de
ensino e pesquisa para avaliar como estão as condições de segurança e saúde na Unicamp. O encontro realizado no
Centro de Convenções da Universidade teve como objetivo mapear as ações que estão sendo efetivadas na área e
estabelecer novas etapas de trabalho. De acordo com o professor José Ranali, coordenador da DGRH, há recursos da
ordem de R$ 2 milhões para novas ações na área. O que a DGRH quer é conhecer a abrangência e o alcance das
ações que estão ocorrendo. Participaram do evento, o vice-reitor José Tadeu Jorge e  o pró-reitor de Desenvolvimento
Universitário, Paulo Eduardo Moreira Rodrigues da Silva.
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UMA AULA DIFERENTE

Olhos atentos e  muita concentração para entender as explicações do maestro Eduardo Ostergreen, da Orquestra
Sinfônica da Unicamp.  Esta foi a aula que  aproximadamente 250 crianças participaram no Espaço cultural Casa do
Lago nos dias 25 e 26 de junho. O projeto, coordenado pelo Núcleo de Integração e Difusão Cultural, visa aproximar
a comunidade das atividades musicais da universidade. As crianças, na faixa etária de 4 a 6 anos, pertencem à
Escola de Educação Infantil e  ao Centro Educacional de Educação Infantil do Jardim Santa Mônica. No segundo
semestre, as atividades do projeto continuam e  irá atender outros bairros da periferia da cidade. Mais informações
no telefone 3289-3965.

Foto: Antoninho Perri

 Invento brasileiro – Estão abertas inscrições para o 28O Concurso
Nacional Prêmio Governador do Estado – Invento Brasileiro, promovido
pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
Econômico. Os inventores poderão inscrever suas patentes já concedidas
ou mesmo no estágio de requerimento, protocolizadas no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI). O prêmio máximo é de R$ 22 mil. A
critério da Comissão Julgadora, o prêmio poderá ser compartilhado entre
mais de um invento e também poderão ser atribuídas diversas menções
honrosas. O Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos (Edistec)
procederá à inscrição formal somente dos inventos da Unicamp até o dia 28
de agosto. Os inventores interessados em participar deverão requisitar a
proposta de inscrição para o devido preenchimento através do e-mail:
ciro@unicamp.br, mencionando sempre o número e/ou título do invento.
Não serão fornecidos formulários de inscrição para patentes de outras
entidades, de particulares e/ou pessoas sem vínculo com a Universidade.
Informações telefone: 3788-5015 ou fax 3788-5030, com Ciro ou ainda,
http:// www.unicamp.br/prp/edistec.

Previdência Social – A Previdência Social abre inscrições, até o dia
16 de agosto, para interessados no “2º Prêmio de Monografia da Previdência
Social”. O tema principal a ser desenvolvido nas monografias é “A
Previdência Social e os Desafios para Ampliar sua Cobertura”. O autor do
melhor trabalho receberá um prêmio de R$ 10 mil, o segundo R$ 5 mil e o
terceiro, R$ 2,5 mil. O concurso é promovido pela Secretaria de Previdência
Social do Ministério da Previdência, em parceria com a Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Previdência Social (Anfip) e Fundação Anfip. Os
interessados devem encaminhar os trabalhos, até o prazo, para a sede da
Anfip, em Brasília (Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco H, CEP 70040-
907). O regulamento pode ser consultado nos sites do Ministério
www.previdenciasocial.gov.br www.previdenciasocial. gov.br  ou da Anfip
www.anfip.org.br  http://www.anfip.org.br .

Energia Elétrica – O Seminário Nacional de Produção e Transmissão
de Energia Elétrica – evento do setor elétrico brasileiro, constituindo-se em
um amplo fórum para debates das questões mais relevantes da indústria de
energia elétrica nacional. O 17o SNPTEE, promovido com coordenação
da Cemig - Companhia Energética de Minas Gerais, será realizado no
período de 19 a 24 de outubro de 2003, em Uberlândia, Minas Gerais. A
apresentação de trabalhos, cujos resumos deverão ser encaminhados até
29 de julho de 2002, através do site http://www.xviisnptee.com.br/, onde
se encontram todas as informações sobre o evento.

EVENTOS FUTUROS

Empresas juniores – O 10º Encontro Nacional de Empresas Juniores
(ENEJ) acontecerá de 24 a 28 de julho de 2002, nas dependências da
USP, em São Paulo, tendo como principal objetivo a integração de estudantes
com o mercado de trabalho e com profissionais experientes. O evento
reunirá  empresários juniores das maiores universidades e faculdades do
Brasil, docentes da FEA e da ECA,  e contará com um debate entre o
Deputado Federal Aloízio Mercadante e o ex-ministro da Fazenda e Deputado
Federal Antonio Delfim Neto. A cerimônia de abertura será realizada pelo
ex-reitor da USP e Secretário de Economia e Planejamento do Estado de
São Paulo, Jacques Marcovitch. Mais informações pelo telefone: (11)
3091-5904 ou pelos e-mails daniel@feajr.org.br e jeanne_lin@hotmail.com.

Serviços de Saúde – A Conferência Internacional sobre Pesquisa
Operacional em Serviços de Saúde no Fórum de Ciência e Tecnologia da
UFRJ, organizada pelo professor Mário Jorge Ferreira de Oliveira, PhD
(COPPE/UFRJ) será realizada de 28 de julho a 2 de Agosto. O tema da
conferência é “Accessibility and Quality of Health Services”. O endereço
do site da conferência é:  http://www.po.ufrj.br/~mario_jo/orahs2002/
index.htm. Informações pelo e-mail: mario_jo@pep.ufrj.br.

Psiquiatria – A Psiquiatria da FCM promove o 4º Curso Avançado de
Especialização em Psiquiatria e Psicologia Clínica da Infâncias – lato
sensu no período de 1o de agosto deste ano a 31 de julho de 2003. É
destinado a médicos (psiquiatras e pediatras) e psicólogos. Informações: e-
mail psi@head.fcm.unicamp.br.

Cemarx - Próximos eventos do Centro de Estudos Marxistas. Dia 14
de agosto, debate sobre A transição socialista. Debatedores Armando Boito,
Flávio de Castro e Luciano Martorano, no Auditório do IFCH, às 12 horas.
Ao final haverá o lançamento do livro “A burocracia e os desafios da
transição socialista” de Luciano Martorano.  No dia 20 de agosto, lançamento
da revista Crítica Marxista n. 14 com debate A questão da moradia popular
com dirigentes do MMC Movimento pela Moradia do Centro - SP, no
Auditório do IFCH, às 14 horas. Dia 10 de setembro, conferência: A luta de
classes na Antiguidade. Conferencista Pedro Paulo Funari, no Auditório do
IFCH, às 9h30.

Infectologia - A Sociedade Paulista de Infectologia organiza, de 14 a 17
de agosto, no Engenho Central de Piracicaba (ao lado do Rio Piracicaba),
o 3º Congresso Paulista de Infectologia. O evento é destinado a profissionais
da área da saúde e interessados. Informações: 3417-5008.

Centro Cirúrgico – A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) promove
nos dias 15 e 16 de agosto o 6o Encontro de Enfermagem em Centro
Cirúrgico e Central de Material Esterilizado de Campinas. O evento será
no Instituto Agronômico de Campinas (Avenida Barão de Itapura, 1.478).
Detalhes sobre a programação pelos telefones 3788-7041 e 3788- 7416 ou
e-mail enfcc@fcm.unicamp.br.

Diabetes – O “1st International simposium on cellular and molecular
mechanisms involved in the physiopatology of diabetes mellitus and
therapeutic” acontece entre os dias 15 e 17 de agosto. Informações:
www.ib.unicamp.br/diabetesmellitus.

Enfermagem – A Faculdade de Ciências Médicas (FCM) promove de
15 a 16 de agosto o 6o Encontro de Enfermagem em Centro Cirúrgico e
Central de Material Esterilizado de Campinas. O evento será no Instituto
Agronômico de Campinas (Avenida Barão de Itapura, 1.478). Detalhes
sobre a programação pelos telefones 3788-7041, 3788- 7416 ou e-mail
enfcc@fcm.unicamp.br.

Clínica Médica - A Sucursal-Campinas da Sociedade Brasileira de
Clínica Médica realiza o Curso de Atualização em Clínica Médica nos dias
22 a 24 de agosto, na Unicamp. Este curso tem o apoio da SBCM e faz
parte do programa de Educação Continuada da Sucursal - Campinas. Os
interessados que ainda não são sócios da SBCM podem se filiar. Informações
professor Eros de Almeida, fone: 3788-7930.

Informática em Educação - O Senac-SP realiza nos dias 23 e 24 de
agosto o 4º Encontro de Informática na Educação que tem como tema “As
Tecnologias da Informação e Comunicação formando as Redes de
Aprendizagem“. Mais detalhes pelos e-mails kiukawa@sp.senac.br,
ljusto@sp.senac.br  ou pelo site  http://www.sp.senac.br/educacao .

Pesquisadores negros – O 2o Congresso Brasileiro de Pesquisadores
Negros terá como tema “De Preto a Afro-descendente: a pesquisa sobre
relações étnico/raciais no Brasil”. O evento acontece de 25 a 29 de agosto
na Universidade Federal de São Carlos. Informações: www.ufscar.br/
~cbpn ou telefone (16) 260-8348.

Colóquio Internacional – A 9º Conferência Internacional de História
das Ciências da Linguagem será realizada de 29 de agosto até 1º de
setembro na Unicamp e USP. Informações: ichols9@iel.unicamp.br  ou
www.unicamp.br/iel.

Língua japonesa – Dias 29 e 30 de agosto, especialistas estarão
reunidos para o 13o Encontro de Professores Universitários de Língua,
Literatura e Cultura Japonesa. Será no Centro de Estudos Japoneses da
USP e está sendo organizado pelo Centro de Ensino de Línguas da
Unicamp e Curso de Japonês da FFLCH da USP. Informações:
comissão_13 encontro@yahoogroups.com.

Cesárea – Em comemoração aos 25 anos de sua fundação, o Centro
de Pesquisas Materno-Infantis de Campinas (Cemicamp), juntamente
com o Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências
Médicas, promove nos dias 5 e 6 de setembro, no anfiteatro da FCM da
Universidade, o Simpósio Internacional “Cesárea: Avaliação e Propostas
de Ação”. O objetivo do evento é discutir propostas de políticas públicas,
ações em educação médica e para o público em geral. Informações:
telefone 3289-2859.

Recrutamento – O Talento é uma Feira de Recrutamento para alunos

de graduação, recém-formados e de pós-graduação para processos seletivos
de estágio, trainee ou outras posições dentro de conceituadas empresas
nas mais diversas áreas do mercado. A expectativa é de um publico de 18
mil alunos da Unicamp e faculdades da região (Puccamp, Unesp, Ufscar,
Usp-SC, Unimep), assim como de faculdades da grande São Paulo
(Fatec, Usp, Puc, FGV, Faap, etc). Trata-se de uma oportunidade para as
empresas selecionarem novos talentos e divulgar seus processos de
seleção. O Talento 2002 ocorre dia 19 de setembro. Informações: http://
www.unicamp.br/~talento ou telefone 9715-6779, com Rodrigo.

Agrener 2002 – O 4º Encontro de Energia no Meio Rural, organizado
pelo Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (Nipe) será
realizado entre 29 e 31 de Outubro, em Campinas. Os resumos dos
trabalhos científicos estão sendo aceitos pela comissão organizadora. As
informações adicionais encontram-se no site www.unicamp.br/nipe/
agrener2002 .

TESES

Biologia – “Avaliação das alterações histopatológicas do pâncreas de
camundongos infectados experimentalmente pela ceparal de Trypanosoma
Cruzi” (mestrado). Candidata: Valdelice Oliveira Burgos. Orientador:
professor Sérgio de Albuquerque. Dia 10 de julho, 14 horas, na sala de
Defesa de Tese da Pós-Graduação do IB.

“Reparo nervoso primário em ratos, usando auto-enxerto de  músculo
esquelético imediatamente após injeção de lidocaína” (mestrado). Candidata:
Adriana Pertille. Orientadora: professora Maria Júlia Marques. Co-orientador:
professor Humberto Santo Neto. Dia 11 de julho, às 9 horas, na sala de
defesa da pós-graduação do IB.

“Participação de neurônios sensoriais no aumento da permeabilidade
microvascular em ratos induzidos po plas(2) e crotapotinas isoladas de
croatalus” (mestrado). Candidata: Paula Rubya de Souza Câmara.
Orientador: professor Sérgio Marangoni. Dia 12 de julho, 9 horas, na sala
de defesa de tese da Pós-graduação do IB.

“Purificação e caracterização da arisulfatase de parótida bovina”
(doutorado). Candidata: Ana Cláudia de Melo Stevanato Kakamune.
Orientador: professor José Mauro Granjeiro. Dia 17 de julho, às 9 horas, na
sala de defesa de tese da Pós-graduação do IB.

“Fotossíntese, relações hídricas e alterações bioquímicas em laranjeira
“pera” com cvc e submetida à deficiência hídrica”. Candidato: Camilo
Lázaro Medina. Orientador: professor Eduardo Caruso Machado. Dia 18
de julho, às 9  horas, na sala de defesa de Tese da Pós-graduação do IB.

Ciências Médicas – “Trombofilias hereditárias em pacientes jovens
com acidente vascular cerebral isquêmico” (doutorado). Candidata: Barbara
Voetsch. Orientador: professor Benito Pereira Damasceno. Dia 10 de julho,
às 9 horas, no Anfiteatro da CPG da Faculdade de Ciências Médicas.

“Expressão do p53, receptores de estrogeno e progesterona em material
de curetagem diagnóstica para adenocarcinoma e sua correlação com o
estagio da doença, em histerectomia” (mestrado). Candidata: Vera Lúcia
Leite Bonfitto. Orientadora: professora Liliana Andrade. Dia 10 de julho, às
9h30, na sala de Reuniões DAP/FCM.

“Freqüência das mutações C677T e A1298C no gene da MTHFR em
portadoras de Síndrome de Turner” (mestrado). Candidato: Kelly Santos.
Orientador: professora Carmen Sílvia Bertuzzo. Dia 19 de julho, às 9
horas, no anfiteatro Salão Nobre da FCM.

Engenharia de Alimentos – “Melhoramento do sabor de amêndoas
de cacau através de tratamento térmico em forno convencional e de
microondas” (mestrado). Candidata: Carla Léa de Camargo Vianna Cruz.
Orientador: professor Nelson Horacio Pezoa Garcia. Dia 10 de julho, às 14
horas, no Salão Nobre da FEA.

“Separação de proteínas de soro de queijo com sistema aquoso bifásico
em uma coluna de discos rotativos” (doutorado). Candidata: Lucy Doris
Aburto Chumpitaz. Orientador: professor Antonio José de Almeida
Meirelles.Dia 12 de julho, às 10 horas no Anfiteatro do DEPAN.

“Avaliação da produção de exopolissacarídeo insolúvel por duas linhagens
de Agrobacterium sp” (doutorado). Candidata: Márcia Portilho. Orientadora
: professora Adilma Regina Pippa Scamaparini. Dia 12 de julho, às 10
horas, no Anfiteatro de Carnes/DTA.

Odontologia – “Avalliação in vitro da resistência ao cilhamento de
bráquetes reciclados e novos” (mestrado). Candidato: Stenyo
Wanderley Tavares. Orientador: professor Simonides Consani. Dia 11 de
julho, às 9 horas, na FOP.

“Alterações maxilares após o uso do gancho “J” na distalização dos
caninos” (mestrado). Candidata: Adriana Somoni Lucato. Orientadora:
professora Maria Helena Castro de Almeida. Dia 12 de julho, às 9
horas, na FOP.

“Alterações cefalométricas em pacientes com moloclusão de classe III,
decorrentes do tratamento ortodôntico-cirúrgico” (mestrado). Candidato:
Fernando Antônio Gonçalves. Orientadora: professora Maria Beatriz Borges
de Araujo Magnani. Dia 12 de julho, às 14 horas, na FOP.

“Avaliação clínica e microbiológica das condições periodontais associadas
ao uso de aparelhos ortodônticos fixos” (mestrado). Candidato: Emerson
José Sallum. Orientador: professor Darcy Flávio Nouer. Dia 15 de julho, às
9 horas, na sala da Ortodontia da FOP.

Química – “Síntese estereosseletiva do tamoxifeno, um agente
antiestrogênico na terapia do câncer de mama” (mestrado).
Candidato: Luís Gustavo Robello. Orientador: professor Ronaldo Aloise
Pilli. Dia 12 de julho, às 14 horas, no Auditório IQ-17.

“Estudos sobre o antineoplásico CPT-11: I. interação com albumina de
soro humano (HSA); II. encapsulamento e caracterização de CPT-11 em
lipossomas esfericamente estabilizadas” (doutorado). Candidata: Débora
Nakai Biloti. Orientador: professor Francisco Benedito Teixeira Pessine.
Dia 19 de julho, às 14 horas, no Auditório IQ-17.


