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FEA aberta – A Diretoria e o grupo PET-FEA estão
organizando um dia de visitas à faculdade. O evento
faz parte dos 35 anos da unidade. Dia 9 (segunda-
feira), das 7 às 12 e das 13 às 18, estão previstas
diversas atividades, incluindo visitas a laboratórios.
O evento é gratuito. Mais informações pelo e-mail
fea_aberta@fea.unicamp.br ou na home page
www.fea.unicamp.br.

Cinema – Programação do Cinematographo den-
tro do Ciclo A Guerra no cinema: dia 9 (segunda-
feira) “Apocalypse Now” (1978), de F.F. Coppolla,
sobre a Guerra Do Vietnã. Informações: jailton
_evangelista@yahoo.com.

História antiga – Em setembro, profissionais das
áreas de artes cênicas e história antiga apresentam
palestras sobre o texto Cassandra, da alemã Christa
Wolf. O ciclo a ser realizado às segundas-feiras no
Auditório do Instituto de Artes antecede as apresenta-
ções do espetáculo Cassandra, que está sendo mon-
tado pelos formandos do curso de artes cênicas da
Unicamp para o final do ano. Dia 9 (segunda-feira), o
tema Panorama de Cassandra na Mitologia e na
literatura gregas, com a mestranda Iza Kopleman
(IA); dia 16, a abordagem será Considerações sobre
a Ilíada: o panorama histórico da Guerra de Tróia,
com o doutorando Fábio Hering (IFCH); dia 23,
Márcio Aurélio (IA) fala sobre A tragédia grega e a
dramaturgia alemã e no dia 30, o tema Do romance à
dramaturgia será exposto pelo diretor do espetáculo
João Neves (IA).

Matemática financeira – O Curso de Introdução
à Matemática Financeira, promovido pela AFPU, acon-
tece no período de 9 a 12 (segunda a quinta-feira) e 16
a 19 de setembro, das 9 às 12 horas. Somente pode-
rão participar deste curso os servidores já indicados
pelas respectivas Unidades nas demandas envia-
das no início do ano. Informações: www.unicamp.br/
preac/afpu.

Web – O Centro de Computação e a Agência para
Formação Profissional (AFPU) oferecem o tutorial
“Usabilidade na Web”, no dia 10 (terça-feira), das 9
às 12 horas. A inscrição está aberta a toda e qualquer
pessoa que tenha um vínculo com a Unicamp e deve
ser feita no endereço www.ccuec.unicamp.br/treina-
mentos/tutoriais/tutoriais.html.

Produção de animais – A Comissão Organi-
zadora do Seminário Poluentes Aéreos e Ruídos em
Instalações para Produção de Animais acontece dia
10 (terça-feira). Mais informações pelo e-mail
miwa@agr. unicamp.br ou correspondência aos cui-
dados de Irenilza de Alencar Nääs, caixa postal 6011,
CEP 13083-970/ Campinas-SP.

Coleta de sangue – Coleta de sangue com a
Unidade Móvel do Hemocentro em frente à Catedral,
dias 10 a 12 (terça a quinta-feira), das 8 às 12 horas.

Sistemas de energia – O Centro de Computação e
a Agência para  a Formação Profissional (AFPU), em
parceria com o Cemeq e Ápice Sistemas de Energia
oferecem dia 11 (quarta-feira), das 13h30 às 17h30, o
workshop “Soluções em Sistemas de Energia”, no
Auditório do Centro de Computação da Unicamp. A 
palestra é gratuita e aberta para público Unicamp ou
externo. Inscrições: www.ccuec.unicamp.br/online/
palestra/formpalestra.asp.

Pesquisa – O 1o Encontro de Pesquisa em Ciên-
cias Humanas da Unicamp será realizado entre os
dias 30 de setembro e 4 de outubro. No
primeiro dia as mesas serão compostas por
professoreseautoridades ligadas a órgãos de  fomen-
to à pesquisa, os dias seguintes serão destinados às
pesquisas. As inscrições para apresentação das pes-
quisas poderão ser  feitas por e-mail até o dia 13
(sexta-feira). O e-mail é  enchuman@uol.com.br .

Universidades e empresas – A Unicamp partici-
pa no dia 14 (sábado) do 1o Encontro Brasil-Alema-
nha de Universidades e Empresas. O evento é des-
tinado a alunos do ensino médio e universitários e
acontece durante todo dia no Colégio Humboldt (São
Paulo). O Colégio fica na Avenida Eng. Kuhlmann,
525 – Interlagos. Informações (11) 5072-4346 ou e-
mail info@teenageronline.com.br.

Laser – 5ª Oficina de Lasers do Instituto de Física
Gleb Wataghin no dia 14 (sábado), no auditório do

instituto. Informações (19) 3788-5303, e-mail
graduação@ifi.unicamp.br ou site www.ifi.unicamp.
br/~osa.

Homem e Medicina – O artista plástico Ba, Emilton
Barbosa de Oliveira, apresenta seu trabalho em óleo
sobre tela, no Espaço das Artes da Faculdade de
Ciências Médicas FCM. São 15 obras abordando a
temática “Releituras- Um Olhar Sobre o Homem e a
Medicina”, enfocando as atividades de diversos de-
partamentos da faculdade. A exposição pode ser vis-
ta até o dia 22 de setembro, de segunda à sexta-feira,
das 8h30 às 17h30. Informações pelo telefone: 3788-
8898.

Olimpíada de Informática – A equipe brasileira
teve um bom desempenho na 14a Olimpíada Interna-
cional de Informática (IOI), realizada na Coréia do
Sul. Na premiação, que ocorreu no dia 24 de agosto,
dois brasileiros receberam medalhas de bronze: Rafael
Teixeira Paulino (Colégio Farias Brito, Fortaleza) e
Daniel Bueno Donadon (Colégio Técnico da Unicamp).
Os dois outros integrantes da equipe brasileira
(Cesário Barros Martins, também do Colégio Farias
Brito, e Lucas Furukawa Gadani, da USP) também
tiveram bom desempenho, apesar de não alcança-
rem pontuação suficiente para receberem medalhas.
A IOI teve a participação de 276 competidores, de 67
países, e  é o segundo ano consecutivo que o Brasil
nsegue medalhas.  Para mais informações sobre a
OBI, http://olimpiada.ic.unicamp.br.  Para mais  in-
formações sobre a IOI, www.ioi2002.or.kr/eng/.

Novo site – A Agência para a Formação Profissi-
onal da Unicamp (AFPU) informa que está com novo
site em www.afpu.unicamp.br.

Educação Superior – Já está na internet Cadas-
tro da Educação Superior, que traz dados sobre cur-
sos e instituições de todo o país e pode ser acessado
pelo endereço www.educacaosuperior.inep.gov.br ou,
ainda, pelas páginas do Ministério da Educação
(www.mec.gov.br) ou do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais (www.inep.gov.br).
No site, é possível saber a situação legal dos cursos
junto ao MEC, como a autorização para funciona-
mento e o reconhecimento necessário para a emis-
são de diploma.

 Provas Interativas – Estudantes interessados
em testar os conhecimentos contam com os novos
simuladores e teses no canal provas interativas do
portal Universia Brasil. O serviço foi reformulado
visando a preparação dos candidatos ao Vestibular
2003. O sistema faz a correção das questões on-line
e permite que o aluno consulte a prova para saber
onde errou. O estudante poderá personalizar o simu-
lado, incluindo questões das disciplinas que mais lhe
interessam. Site www.universiabrasil.net.

Brinquedos – O Xô Dodói, grupo voluntário de
palhaços do HC, promove a 2a Campanha de Arre-
cadação de Brinquedos, até 30 de setembro. O ma-
terial arrecadado será distribuído no dia 10 de outubro,
evento denominado “Sorria HC”, nas entradas do
Hospital das Clínicas, Gastrocentro e Hemocentro,
na véspera do dia das crianças. Haverá apresenta-
ções de mágicas, grupos artísticos, e culturais. Pos-
tos de arrecadação: no HC (em frente ao refeitório),
cantinas credenciadas, Auto Posto Chiminazzo, e
outros pontos comerciais. Outras informações sobre
postos de entrega com Giovani (19)
9711-1791 ou Letícia (19) 9113-7158, ou pelo e-mail:
xo_dodoi@yahoo.com.br .

Ex-alunos – O IFGW está cadastrando os seus
ex-alunos de Graduação e Pós-Graduação (Mestrado
e Doutorado). O objetivo é criar um banco de dados
com informações sobre esses ex-alunos, para poder
avaliar o leque de perspectivas que uma formação
em Física oferece, além de possibilitar o contato com
antigos colegas. Todos os ex-alunos já estão prelimi-
narmente inseridos no  banco de dados, mas é ne-
cessário entrar no site para atualizar as informações e
colocar o endereço de contato atual e algumas infor-
mações adicionais. Para se cadastrar ou consultar,
entre em: www.ifi.unicamp.br/ccjdr/exalunos/

Reciclável - O Serviço Social do HC, mantém
no saguão em frente ao Ambulatório Geral de Adultos,
um projeto com os grupos de pacientes hipertensos e

P or que o paciente de um
  hospital não recebia a nu-

          trição prescrita pelo médi-
co  integralmente? Respostas a esta
indagação renderam à nutrici-
onista Salete  Brito, do Grupo de
Apoio Nutricional (GAN) do HC
da Unicamp, a primeira colocação
no III Prêmio Maria Lúcia Ferrari
(categoria nutrição clínica), insti-
tuído pelo Conselho Regional de
Nutricionistas, 3 a Região.

Ela recebeu o troféu e uma im-
portância em dinheiro durante
solenidade na Assembléia Legis-
lativa de São Paulo, no dia 26 de
agosto, quando apresentou publi-
camente sua pesquisa  “A valiação
da nutrição enteral e/ou paren-
teral prescrita e da infundida em
pacientes internados em um hos-
pital universitário”. O trabalho, se-
gundo a nutricionista, foi basea-
do em sua dissertação de mestra-
do defendida havia poucos me-
ses na Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) da Unicamp, sob ori-
entação da professora Elza Cotrim
Soares, do Departamento de Clí-
nica Médica.

Na pesquisa, 107 pacientes rece-
beram nutrição enteral (dieta por
sonda), parenteral (nutrientes in-
fundidos por veia) ou ambas ao
mesmo tempo. Se antes Salete Brito

Entre a nutrição prescrita
e a que o hospital ministra

ISABEL GARDENAL
bel@unicamp.br

A Prefeitura Universitária promo-
  ve o 1 o. Torneio de F utsal, a par
  tir do dia 10 de setembro, reu-

nindo 70 atletas de oito equipes na dis-
puta por troféus e medalhas. O evento
faz parte do Programa de Qualidade
de Vida no T rabalho”, desenvolvido
pela Prefeitura para possibilitar bene-
fícios sociais, de saúde, psicológico e
de autonomia. “O torneio vai permitir
a integração das áreas, criando um am-
biente que motive o funcionário para
o trabalho e a prática  de  esportes”,
enfatiza o professor Carlos Alberto
Mariotoni, prefeito do campus.

1º Torneio de Futsal
reúne 70 funcionários

Colaboram na organização o Ce-
com, FEF, DGRH e PREAC, sob a co-
ordenação da PRDU. O material es-
portivo, medalhas e troféus estão sen-
do patrocinados pelo Banespa, velho
parceiro da Universidade. Segundo
Teresa Helena Freire de Carvalho,
uma das coordenadoras do Programa,
a prática de esportes traz uma série
de ganhos para a vida pessoal e pro-
fissional das pessoas. “O jogador tem
que compartilhar espaços com o ou-
tro, jogar de acordo com as regras e
ter disciplina, visando atingir um ob-
jetivo comum”, ressalta.

pretendia simplesmente entender
o que ocorria no transcorrer da te-
rapia nutricional, os dados acaba-
ram indicando deficiências no ser-
viço e esclareceram as principais
intercorrências para que isso acon-
tecesse: são, grosso modo, o jejum
de procedimentos e a falta de ano-
tações pelos profissionais de saú-
de. Muitas vezes, as soluções, em-
bora preparadas para serem admi-
nistradas e respeitando a prescrição
médica, não eram infundidas, o que
onerou a instituição em R$ 4,5 mil
na nutrição enteral e em R$ 11 mil
na parenteral durante o período de
estudo.

Atitude – Salete Brito defende
atitudes mais enérgicas para ga-
rantir a nutrição de valor elemen-
tar para o paciente, com acom-
panhamento de equipes mais
treinadas e conscientes de sua im-
portância. “Ela deve ser instituí-
da de maneira precoce e minis-
trada adequadamente ao pacien-
te hospitalizado, a fim de dimi-
nuir a desnutrição iatrogênica.
Além disso, a desnutrição adqui-
rida em hospitais, há muitas dé-
cadas vem sendo divulgada mun-
dialmente como fator de risco à
recuperação do paciente. No Bra-
sil, de acordo com o Ibranutri
(1999), ela se mantém ao redor
de 48%, o que é um índice sur-
preendente”, adverte.

Salete Brito, do
GAN: “A desnutrição
adquirida em
hospitais vem sendo
denunciada há
muitas décadas
como fator de risco
aos pacientes”

 Foto: Neldo Cantanti
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diabéticos, coordenados pela Assistente Social Ma-
ria Helena e Miriam F. Martins. Informações 3788-
7491 ou 3788-7250.

Bolsas de estudo – O Laboratório Nacional de
Luz Síncroton (LNLS) realiza o 12º Programa Bolsas
de Verão para estudantes universitários da América
Latina. O Programa oferece aos estudantes selecio-
nados a oportunidade de realizarem um projeto cien-
tífico ou tecnológico, sob orientação, nos meses de
férias de Verão - janeiro e fevereiro de 2003.
As inscrições serão recebidas pelo LNLS até 21 de
outubro. Leia mais informações no site www.lnls.br.

Jovem Empreendedor – O Softex com o apoio
do CNPq, lança nesta data o edital para o Concurso
Nacional Jovem Empreendedor de Software. Trata-
se de um concurso que premia Planos de Negócios
feitos por estudantes universitários da área de
informática - graduados ou não - e empresas de
software, criadas nos últimos dois anos. O edital está
no site www.fumsoft.softex.br. Inscrições até 15 de
setembro. Outras informações: (31) 3281-1148.

Contos e Poesia – A Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos e a Companhia Metropolitana
de São Paulo promovem o 1o Concurso Paulista de
Contos e Poesias. Inscrições até 16 de setembro. O
tema do Concurso é o sistema metroferroviário, re-
presentado pelas estações do Metrô e da CPTM. Os
originais deverão ser encaminhados à sede da União
Brasileira de Escritores (UBE), à Rua Barão de
Itapetininga, 262, 3º andar, sala 326, CEP 01042-
000, São Paulo, Capital, em seis vias. Um envelope
lacrado, enviado à parte, deverá conter o título da
obra, o pseudônimo e o nome verdadeiro do autor; o
endereço e dados pessoais, como o CIC, o RG, a
profissão etc. Na parte externa do envelope, o con-
corrente se identificará apenas pelo pseudônimo. Mais
informações podem ser obtidas no site
www.metro.sp.gov.br.

Otimização de processos – Curso de Exten-
são Planejamento Experimental e Otimização de Pro-
cessos, com duração de 32 horas/aulas, de 23 a 26
de setembro. É necessário ter ensino médio comple-
to. Inscrições até 18 de setembro. Informações na
Secretaria de Extensão da FEA, site www.fea.
unicamp.br ou telefone (19) 3788.3886 / 4094.

Saúde ocupacional – O Centro de Tecnologia
da Unicamp está desenvolvendo, com o apoio da
DGRH, um programa voltado ao desenvolvimento
de seus funcionários. Neste momento está sendo
oferecido um Ciclo de Palestras com o objetivo de
despertar a conscientização e desenvolvimento de
mentalidade preventiva no que toca a questão da
saúde ocupacional. As próximas palestras agendadas
enfocam temas como: auto-estima, motivação, quali-
dade de vida no trabalho, problemas com álcool e
drogas. Informações sobre o calendário das pales-
tras no site: www.ct.unicamp.br/.

Feira no Japão – O Núcleo Softex Campinas
com o apoio do MCT - Ministério da Ciência e
Tecnologia, da JETRO – Japan External Trade
Organization e da Embaixada Brasileira em Tóquio,
convida as empresas de software para participarem
da feira de informática do oriente e da Missão Softex
Japão 2002. As empresas deverão enviar material
promocional com perfil e área de interesse, em portu-
guês, inglês (japonês, se disponível). Este material
será enviado ao Japão para agendamento nas rodas
de negócios. Saída prevista dia 12 de outubro e che-
gada será 21 de outubro de 2002. Links do evento:
http://expo.nikkeibp.co.jp/wpc/. Informações com
Edilene - edilene@cps.softex.br ou telefone (19) 3287-
7060.

Pós-graduação em Geologia – O Instituto
de Geociências está recebendo inscrição para os
cursos de mestrado e doutorado. O processo de
seleção de pós-graduação em Geologia, na área
de Administração e Política de Recursos Mine-
rais as inscrições para mestrado acontece até 31
de outubro. Na Área de Metalogênese Geoquímica
para mestrado, as inscrições vão até 31 de no-
vembro. Contatos pelos telefones 3788-4653 ou
3788-4696, e-mail: dgrn@ige.unicamp.br. Infor-

mações no site www.ige.unicamp.br.

Recrutamento – O Talento 2002 – feira de recru-
tamento para alunos de graduação, recém-formados
e de pós-graduação para processos seletivos de
estágio e trainee – ocorre dia 19 de setembro. Infor-
mações: www.unicamp.br/~talento ou telefone 9715-
6779, com Rodrigo.

AIDS – A 5º Conferência Brasil Johns Hopkins
University em HIV /AIDS será realizada de 16 a 18
de outubro no hotel Sofitel Rio Palace no Rio de
Janeiro. Outras informações pelo telefone: (21) 2553-
6653 2551-4012 ou pelo e-mail libero@infolink.com.br.

Ambiente - Mais uma vez as crianças do Siste-
ma Educativo contribuem para a realização de pro-
jetos ambientais na Unicamp. De 16 a 20 de setem-
bro elas terão expostos trabalhos relizados na esco-
la sobre o Dia da Árvore. As atividades poderão ser
vistas no Espaçco Cultural da Diretoria Geral de
Administração da Unicamp ao lado de fotos e
pôsteres que revelam as realizações da Divisão de
Meio Ambiente da Prefeitura do campus, como a
recuperação da vegetação ao longo do córrego Ri-
beirão das Pedras. A idéia é levar à apreciação da
comunidade universitária as atividades voltadas à
preservação e à conscientização ambiental.

Ensaios fotográficos de Albino Affonso Dias apre-
sentam as várias espécies de árvore que habitam o
espaço urbano.

Biologia – “Análises citogenéticas em abelhas
do gênero Melípona (Hymenoptera, Meliponinae)”
(doutorado). Candidata: Marla Piumbini Rocha.
Orientadora: professora Silvia das Graças Pompolo.
Dia 9 de setembro, às 14 horas, na Sala de Defesa
de Tese do Prédio da Pós-Graduação do IB.

“Desenvolvimento de formulações anestésicas
locais de longa duração” (doutorado). Candidato:
Luciana de Matos Alves Pinto. Orientadora: profes-
sora Eneida de Paula. Dia 10 de setembro, às 14
horas, na sala de Defesa de Tese da Pós-graduação
do IB.

“Avaliação dos genes diferencialmente expres-
so em Xylella fastidiosa em condições de adesão”
(mestrado). Candidata: Camila Caldana. Orientador:
professor Marcos Antonio Machado. Dia 11 de se-
tembro, às 14 horas, na Sala de Defesa de Tese da
Pós-Graduação do IB.

“Expressão diferencial de xanthomonas
axonopodis pv. citri na interação com citrus sinensis
utilizando eletroforese bidimensional de proteínas e
CDNA e RDA (representational difference analysis)”
(doutorado). Candidata: Ângela Mehta. Orientadora:
professora Yoko Bomura Rosato. Dia 12 de setem-
bro, às 14 horas, na Sala de Defesa de Tese da Pós-
graduação do IB.

Economia – “Os impactos dos fluxos de co-
mércio do Mercosul sobre as regiões brasileiras”
(doutorado). Candidato: Paulo Costacurta de Sá Por-
to. Orientador: professor Otaviano Canuto dos San-
tos Filho. Dia 10 de setembro, às 14 horas, na Sala
23 do IE (Pavilhão de Pós-Graduação).

Física – “Leis de escala e dimensão fractal em
filmes finos: microscopia de força atômica e técnicas
eletroquímicas (doutorado). Candidato: Tersio Guilher-
me de Souza Cruz. Orientadora: professora Annette
Gorenstein. Dia 12 de setembro, às 10 horas, na
Sala de Seminários (224) do DEQ

“Modelos exatamente solúveis para processos
de transferência de carga” (doutorado). Candidato:
Rafael Tristão Pepino. Orientador: professor George
Gershon Kleiman. Dia 12 de setembro, às 14 horas,
no Audítório da Pós-Graduação.

Geociências – “Determinantes do padrão de ino-
vação da indústria de alimentos e bebidas no Estado
de São Paulo entre os anos de 1994 e 1996”
(mestrado). Candidata: Silvia Angélica Domingues.
Orientador: professor André Tosi Furtado. Dia 13 de
setembro, às 14 horas, no auditório do IG.

Roberto Ventura, um dos gran-
des estudiosos da obra de
Euclides da Cunha, estava pre-

parando a publicação da biografia do
escritor, à qual se dedicava havia pelo
menos uma década. Professor de te-
oria literária da USP, ele morreu em
14 de agosto, aos 45 anos, vítima de
acidente de trânsito, e será homena-
geado na Unicamp durante todo o
mês de setembro.

Ventura estaria ministrando neste se-
mestre, como professor convidado, a
disciplina Escritores Brasileiros na Vi-
rada do Século no curso de pós-gra-
duação do Instituto de Estudos da Lin-
guagem. Por isso, o IEL realizará um
ciclo de estudos abordando temas re-
lacionados a esses escritores brasilei-
ros, todas as segundas-feiras, na Sala
do Telão.

IEL promove ciclo para
lembrar Roberto Ventura
RAQUEL DO CARMO SANTOS

kel@unicamp.br

Opus 18, uma composição
feita em pedaços de tempo

D epois de três meses trabalhando em sua composição mais
recente, o músico e compositor Marco Padilha pôde as-
sistir à primeira audição de Concerto Opus 18, executada

pela Orquestra Municipal de Campinas, durante o Concerto Ofi-
cial da Temporada 2002. A apresentação foi feita no teatro inter-
no do Centro de Convivência, nos dias 23 e 25 de julho, sob a
regência do maestro Aylton Escobar.

Opus 18 é uma obra para clarinete, cordas e percussão. Tem
quinze minutos de duração. Bacharel em composição e regência
pela Unicamp, Padilha também é relações públicas da Coorde-
nadoria de Desenvolvimento Cultural (CDC), da Pró-reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários. Ele toca piano desde os quin-
ze anos e hoje é autor de mais de 30 obras “exclusivamente eru-
ditas”, como faz questão de frisar.

Padilha explica que seu estilo é particular, mas lembra que a
maneira de compor uma peça varia de compositor para composi-
tor, de obra para obra. “Cada um tem o seu jeito próprio de
escrever uma peça”. Opus 18, segundo diz, é inspiração pelo me-
nos até germinar a idéia; o resto, 98%, é de transpiração, traba-
lho duro.

O compositor retomava Opus 18 quase que diariamente. “Sur-
gia um som ou uma nota na cabeça quando eu estava dirigindo,
assistindo tevê, às vezes vinha uma idéia vir nas mais estranhas e
diferentes situações. Era anotar para pegar firme depois”, expli-
ca. Professor de música, produtor e apresentador de programas
de rádio, Padilha integra várias comissões de cultura de Campi-
nas e ainda encontra tempo para compor. “Mesmo tendo que ela-
borar uma obra aos poucos, aproveitando pedaços de tempo, prin-
cipalmente à noite, horário em que prefiro trabalhar”.

ANTONIO ROBERTO FAVA
fava@unicamp.br

No dia 9, Leonardo Affonso de
Miranda Pereira falará sobre “Um Bra-
sil em movimento: a trajetória de Co-
elho Neto”. Dia 16, “Paulo Prado:
Imagens do Brasil”, será apresenta-
do por Carlos Eduardo Ornelas
Berriel. Euclides da Cunha tem es-
paço reservado para o dia 23, quan-
do Miriam Viviana Gárate abordará
“Leituras de Os Sertões”. Para encer-
rar o ciclo, Valentim Facioli fala no
dia 30 sobre “Memórias Póstumas de
Brás Cubas: um problema”. Todos os
palestrantes são professores
do Instituto.

Segundo Miriam Gárate, coordena-
dora de graduação do IEL, as palestras
estão abertas ao público. Para os inscri-
tos na disciplina de pós-graduação que
o professor Roberto Ventura estaria mi-
nistrando, a participação é obrigatória.
Informações na Secretaria de Pós-Gra-
duação e Secretaria de Projetos do IEL:
3788-1518 e 3788-1506.

Marco Padilha, bacharel em composição e regência: trabalhando mais à noite
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