
Óleo sobre tela – Exposição do pintor Flávio
Tadeu, morador do Jardim São Marcos, em  Campi-
nas,  de um acervo em óleo sobre tela. Seus qua-
dros e sua vida já foram destaques no Jornal da
Unicamp e em todos os jornais locais, além de edi-
ções da Folha de São Paulo e Globo Repórter, entre
outros. no Centro de Comunicação e Artes In Touch
(à rua Antonio Augusto de Almeida, 517), na  Cidade
Universitária, em Campinas (próximo do campus da
Unicamp). Veja Flávio no Jornal da Unicamp:
www.unicamp.br/nicamp_hoje/ju/jan2001/pagina10-
Ju158.html. Conheça mais de  Flávio em www.
flaviopintor.hpg.com.br. Contatos com Rogério Basali
(19) 9106-7747.

Lançamento – Acaba de ser lançada a se-
gunda edição de A Obra Teórica de Marx. O livro foi
resultado de trabalhos desenvolvidos durante o 1o

Colóquio Marx e Engels, realizado em novembro de
1999, no IFCH, Unicamp. Pedidos: Xamã Editora:
(11) 5081-3939 e Informações: Cemarx (19) 3788-
1639 site: www.unicamp.br/cemarx/ endereço ele-
trônico: cemarx@unicamp.br

 Doação – O Estec está disponibilizando
materiais usados. Caso haja interesse encaminhar
solicitação por escrito através do responsável pela
sua Unidade/Órgão até 4 de outubro.  Dúvida e rela-
ção do material com engenheiro Job, telefone
3788-4586.

Vistos – Como conseqüência dos eventos de 11
de setembro de 2001, os Estados Unidos e outros
países deram início a novos procedimentos de segu-
rança que afetam todos os que viajam. Os candida-
tos a visto na categoria de negócios/turismo (B1/B2)
estão sujeitos aos novos procedimentos de liberação
aplicados à maioria das categorias de vistos de não
imigrantes. Os interessados em conseguir visto de-
vem iniciar os procedimentos cerca de 30 dias antes
da viagem. Mais detalhes na Cori, telefone
3788-4702.

Vídeo institucional – Produzido pelo Centro
de Comunicação nas versões em português
e em espanhol, o novo vídeo institucional
da Unicamp pode ser conferido nos endereços
www.cameraweb.unicamp.br/cco/port.mpg
e www.cameraweb.unicamp.br/cco/esp.mpg.

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
consegue medalhas. Para mais informações sobre a
OBI, http://olimpiada.ic.unicamp.br. Para mais infor-
mações 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-
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D ois da Unicamp. Esta é uma
 das propostas do X Congres
 so Interno de Iniciação Cien-

tífica, que acontece nos próximos dias
25 e 26. A abertura, às 14h30, será fei-
ta pelo reitor da Unicamp Carlos
Henrique Brito Cruz e pelos pró-rei-
tores Fernando Costa (PRP) e José Luiz
Boldrini (PRG) no Ginásio Multi-
disciplinar da Universidade. O even-
to terá a participação de assessores
externos – representantes do CNPq –
na avaliação dos trabalhos do Progra-
ma Institucional de Bolsa de Inicia-
ção Científica (Pibic) da Unicamp.

Promovido pelas pró-reitorias de
Pesquisa (PRP) e de Graduação (PRG),
o evento deste ano mostrará 681 pai-
néis de todas as áreas do conhecimen-
to: artes, biológicas, exatas, humanas
e tecnológicas. Neste tipo de iniciati-
va, os alunos são introduzidos à pes-
quisa já na graduação, sob a orienta-
ção de seus professores.

Diagramação – Um dos trabalhos,
“Ginástica geral: diagramação das for-
mações coreográficas”, será apresen-
tado por Bráulio Rocha, orientado
pela professora da Faculdade de Edu-
cação Física Elizabeth Paoliello Ma-
chado de Souza. Eles elaboraram uma
metodologia computacional – de
diagramação de composições coreo-
gráficas de ginástica geral – a partir
do registro de 20 coreografias do
Grupo Ginástico da Unicamp.

Com o material coletado, foi orga-
nizado um banco de dados.

“Este instrumento de montagem e
arquivo de coreografias facilita corre-
ções pelo coordenador de grupo e o
aprendizado da coreografia pelos gi-
nastas”, explica Bráulio.

O conteúdo da pesquisa está dispo-
nível em CD-ROM e, para sua visuali-
zação, foram empregados programas

Congresso Interno de
Iniciação Científica
reúne 681 trabalhos

C onsiderado um dos mais im
 portantes eventos universi
 tários do País, será realiza-

do no próximo dia 19 (quinta-fei-
ra), no Ginásio Multidisciplinar da
Unicamp, a F eira T alento 2002, a
partir das 9 horas da manhã. O even-
to, que deve reunir cerca de dez
mil estudantes de graduação da
Unicamp e cidades da região de
Campinas, terá a participação de
profissionais de 35 empresas de
diversas áreas de atuação no mer-
cado brasileiro.

O principal propósito do encon-
tro, segundo Thiago Marim Marçal
Teodoro, do 2º ano de Ciência da
Computação, um dos organi-
zadores do evento, é dar ao aluno
a oportunidade de poder ingres-
sar no mercado de trabalho com
uma boa bagagem de informações
para fazer estágio na empresa ou
no emprego propriamente dito. “É
um encontro que vai servir de estí-
mulo e aprendizado ao estudante,
não importa a área a que perten-
ça”, diz Thiago.

O Talento 2002 será constituído
de quase três dezenas de palestras
ou conferências de profissionais
de Relações Públicas das empre-
sas aos estudantes. O objetivo é
municiá-los com informações so-
bre o perfil e a dinâmica da em-

ISABEL GARDENAL
bel@unicamp.br

do sistema operacional Windows.
Bráulio é um dos integrantes do Gru-
po Ginástico.

Matemática – Ana Carolina Camar-
go e Mariana Maria Rodrigues Aiub,
alunas do Instituto de Matemática, Es-
tatística e Computação Científica
(Imecc) e também parceiras na empre-
sa-júnior “Otmma”, preferiram somar
os esforços na hora de tornar públi-
co o trabalho “Resolvendo problemas
de matemática no ensino fundamen-
tal e médio”, orientado pela profes-
sora Maria Zoraide Martins Costa So-
ares.

Nesse projeto, as alunas trabalharam
com uma das peças fundamentais do
desenvolvimento da matemática – a re-
solução de problemas, dividida em dois
momentos: o primeiro ligado à leitu-
ra, considerações e reflexões na reso-
lução de problemas; e, o segundo, à
busca e organização de problemas “di-
ferentes”.

O componente prático do projeto
foi a reunião dos problemas em cole-
tânea que ficará à disposição dos pro-
fessores de matemática na biblioteca
do Laboratório de Ensino de Mate-
mática (LEM).

Surdos – Maira Zamproni Perei-
ra resolveu estudar mais fundo “A
interação entre crianças e monitor sur-
dos”, depois de constatar que essas cri-
anças têm poucas oportunidades de se
comunicarem, especialmente quando
entram tarde na comunidade surda, por
serem filhas de pais ouvintes, o que é o
caso da maioria.

No seu projeto, em desenvolvimen-
to, observará, numa classe de apoio ao
ensino de surdos, a convivência da cri-
ança com o monitor surdo. Sua orien-
tadora é a professora Marilda do Couto
Cavalcanti, do Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL).

Conheça os resumos dos trabalhos em
www.prp.unicamp.br/pibic/xcongresso.

Passaporte para o
mercado de trabalho

presa, produto que fabrica, servi-
ço que presta e o mercado a ser
explorado. De acordo com Thiago,
esses profissionais vão falar também
do perfil do profissional que a em-
presa está procurando e os benefí-
cios que pode oferecer ao candi-
dato.

“Existe a possibilidade de ali mes-
mo, durante o encontro, no
estande da empresa, ocorrer algu-
ma contratação, ou para estágio ou
para o emprego. Tudo vai depen-
der, logicamente, do que a com-
panhia quer e o que o estudante
tem a oferecer”, adianta Thiago.

Esta é a terceira versão da Feira
de Talento 2002 e, como nos anos
anteriores, é organizada pelo Nú-
cleo das Empresas Juniores da
Unicamp, que congrega 19 empre-
sas das mais diversas unidades de
ensino e pesquisa da Unicamp.
Thiago lembra que a participação
na feira é gratuita. E mais: não ne-
cessita preencher nenhum tipo de
cadastro.

Este ano, os participantes que le-
varem um quilo de alimento não
perecível vão concorrer a vagas para
os cursos de inglês e de desenvol-
vimento profissional. O candidato
interessado poderá inscrever ou
obter mais informações através do
e-mail talento@unicamp.br ou pelo
fone 3788-3842

Letras e Lingüística – Acontece de 16 a 18 (se-
gunda a quarta-feira) a Semana de Estudos de Letras
e Lingüística 2002. A Semana de Estudos é um even-
to de iniciativa exclusiva dos alunos de graduação
ralizado anualmente no Instituto de Estudos da Lin-
guagem e conta com o apoio da direção do IEL.

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

Ambiente – Mais uma vez as crianças do Siste-
ma Educativo contribuem para a realização de proje-
tos ambientais na Unicamp. De 16 a 20 de setembro
elas terão expostos trabalhos relizados na escola
sobre o Dia da Árvore. As atividades poderão ser
vistas no Espaço Cultural da Diretoria Geral de Ad-
ministração da Unicamp ao lado de fotos e pôsteres
que revelam as realizações da Divisão de Meio
Ambiente da Prefeitura do campus, como a recupera-
ção da vegetação ao longo do córrego Ribeirão das
Pedras. A idéia é levar à apreciação da comunidade
universitária as atividades voltadas à preservação e
à conscientização ambiental.

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 16 (segunda-feira), a
abordagem será Considerações sobre a Ilíada: o pa-
norama 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).

Universidades alemãs – A Coordenadoria de
Relações Institucionais e Internacionais e o Deutscher
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) promovem
no dia 16 (segunda-feira), às 13h30, no Centro de
Convenções da Unicamp um ciclo de palestras. Os
temas são: Internacionalização das Universidades
Alemãs (com Theodor Berchem- Presidente do DAAD
na Alemanha), Política do Governo sobre Fomentação
da Pesquisa (com Karsten Brenner - Diretor do De-
partamento de Cooperação Européia e Internacional/
Ministério de Educação e Pesquisa da Alemanha).
Informações e inscrições: www.unicamp.br/cori/
eventoscori.htm

Marx – O Centro de Estudos Marxistas (Cemarx)
da Unicamp promove dia 17 (terça-feira), às 14 ho-
ras, no Auditório do IFCH, debate com Altamiro Borges
(PcdoB),   Joaquim Soriano (Democracia Socialista/
PT ) e Rui Pimenta (PCO). Às 19 horas o evento
prossegue com a presença de Mauro Puerro (PSTU),
Plínio de A. Sampaio Filho (Fórum Socialista/PT),
Valter Pomar (Articulação de Esquerda/ PT), Walter
Canoas (PCB). Informações: 3788-1639 ou e-mail:
cemarx@unicamp.br.

Software – Clenio F. Salviano - trabalha com Enge-
nharia de Software desde 1982, no atual Cenpra – Cen-
tro de Pesquisas Renato Archer, em Campinas, e irá
ministrar curso sobre Modelo de Maturidade de Capaci-
dade ou CMM - the Capability Maturity Model - impor-
tante modelo para melhoria de processo de software. Dia
18 (quarta-feira), das 8 às 17 horas, no Cenpra (Rodovia
Dom Pedro 1, km 143,6). A promoção é do Núcleo
Softex Campinas, telefone: 3287-7060

Judaísmo – Palestra: “Existencialismo, judaís-
mo e a vida no kibutz” - “A vida em Israel nos dias
atuais”, com professor Ely Ben-Gal, da Universida-
de de Bar-Ilan, Israel. Ele foi assistente pessoal de
Jean-Paul Sartre, de 1969 a 1972. Dia 18 (quarta-
feira), às 11h30, no Auditório do IFCH. Inscrições:
www.unicamp.br/cori/eventoscori.htm.

Recrutamento – O Talento 2002 – feira de recru-
tamento para alunos de graduação, recém-formados
e de pós-graduação para processos seletivos de es-
tágio e trainee – ocorre dia 19 (quinta-feira). Informa-
ções: www.unicamp.br/~talento ou telefone
9715-6779, com Rodrigo.



mento e o reconhecimento necessário para a emis-
são de diploma.

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 .

Iniciação aos negócios – Inscrições abertas
para a Palestra de Iniciação aos Negócios com
Randal Victor Gibbin (Diretor da empresa Critério
Lógico Inteligência Empresarial & Consultoria), dia
27 de setembro, às 14 horas, no Anfiteatro da Facul-
dade de Engenharia Agrícola. Vagas limitadas. En-
trar em contato com as secretarias de Graduação e
Pós-Graduação pelo telefone 3788-1045 ou 3788-
1007.

Mobilidade funcional – Técnico em Adminis-
tração 1 para o Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (Caism), sendo uma vaga para o Servi-
ço de Informática. O prazo para inscrição vai até dia
20 (sexta-feira), na Secretaria de RH/CAISM, das
9 às 12 e das 14 às 16h30. A seleção consta de
prova escrita, análise de Curriculum, entrevista e
teste psicológico. Informações no RH/CAISM, com
Cristiane, pelos fones 3788-9322 ou 3788-9355 e
pelo e-mail rh@caism.unicamp.br

Relação com o cliente – Curso de extensão
sobre Gerenciamento da Relação com o Cliente-
CRM. Dia 25 de setembro, com carga horária de 30
horas (aulas às quartas-feiras, das 19h15 às 22h15).
Informações pelo telefone: (19) 3788-1088
ou 3788-1084, via e-mail: extensao@agr.
unicamp.br, home page: www.agr.unicamp.br/
index_portal_exten.shtml.htm.

Bolsas de estudo – O Laboratório Nacional de
Luz Síncroton (LNLS) realiza o 12º Programa Bol-
sas de Verão para estudantes universitários da
América Latina. O Programa oferece aos estudan-
tes selecionados a oportunidade de realizarem um
projeto científico 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.

Otimização de processos – Curso de Exten-
são Planejamento Experimental e Otimização de
Processos, com duração de 32 horas/aulas, de 23
a 26 de setembro. É necessário ter ensino médio
completo. Inscrições até 18 de setembro. Informa-
ções na Secretaria de Extensão da FEA, site
www.fea.unicamp.br ou telefone (19) 3788.
3886 / 4094.

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 por-
tuguês, inglês (japonês, se disponível). Este mate-
rial será enviado ao Japão para agendamento nas
rodas de negócios. Saída prevista dia 12 de outubro
e chegada 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 cur-
sos de mestrado e doutorado. O processo de sele-
ção de pós-graduação em Geologia, na área de
Administração e Política de Recursos Minerais as
inscrições para mestrado acontece até 31 de outu-
bro. Na Área de Metalogênese Geoquímica para
mestrado, as inscrições vão até 31 de novembro.
Contatos pelos telefones 3788-4653 ou 3788-4696,
e-mail: dgrn@ige.unicamp.br. Informações no site
www.ige.unicamp.br.

Mata Atlântica – Seminário “Mal para nós, bem
para o mundo?” Um olhar Antropológico sobre o local
e o global na conservação da Mata Atlântica.
Palestrante: Pedro Castelo Branco, mestre em antro-
pologia social/Unicamp Dia: 25 de setembro, às
14h30, no EB-03 (Prédio da Engenharia Básica).
Entrada franca, não é necessária inscrição.

Economia – “A redução do trabalho vivo e a tese
do fim da centralidade do trabalho em Schaff e Gorz:
uma crítica marxista” (doutorado). Candidato: Sérgio
Alfredo Massen Prieb. Orientador: professor Marcio
Pochmann. Dia 20 de setembro, às 14 horas, Sala
23 (Pavilhão de Pós-Graduação) do Instituto
de Economia.

Educação – “O professor e a internet: condições
de trabalho, discurso e prática” (mestrado). Candidata:
Marcia Rotenberg. Orientadora: professora Afira Vianna
Ripper. Dia 16 de setembro, às 14 horas, na sala
Defesa, Bloco A, 1.o andar da FE.

“Arte e educação - na confluência das áreas, a
formação do psicólogo escolar” (doutorado).
Candidata: Silvia Maria Cintra da Silva. Orientadora:
professora Célia Maria de Castro Almeida. Dia 18 de
setembro, às 14 horas, na sala Defesa, Bloco A, 1o.
andar da FE.

Educação Física – “Formação de profissionais
de educação física: alongamento, uma proposta de
conteúdo” (doutorado). Candidata: Marcy Garcia
Ramos. Orientador: professor João Batista Andreotti
Gomes Tojal. Dia 17 de setembro, às 9h30, na sala
da Congregação da FEF.

“Identificação das causas subjetivas da ansiedade
competitiva e das estratégias de superação de atletas
de equipes adultas masculinas de basque-
tebol” (mestrado). Candidata: Tania Leandra Bandei-
ra. Orientador: professor Pedro José Winterstein. Dia
19 de setembro, às 14 horas, na Sala da Congrega-
ção da FEF.

Engenharia de Alimentos – “Efeito do uso de
retentados de baixo fator de concentração no rendi-
mento, proteólise e propriedades viscoelásticas de
queijo minas frescal de reduzido teor de gordura”
Mirna Lucia Gigante. Dia 18 de setembro, às 9 horas,
no Salão Nobre da FEA.

Engenharia Elétrica e de Computação – “Estu-
do de índices de proximidade ao limite de estabilidade
de tensão e aplicação na seleção de contin-
gências” (mestrado). Candidata: Adriana Scheffer
Quintela. Orientador: professor Carlos A. Castro. Dia
18 de setembro, às 14 horas, na sala de defesas de
teses - CPG/FEEC.

“Seleção de contingências para violações de MW
em ramos de sistemas elétricos de potência utilizan-
do abordagem multinível adaptativa” (mestrado).
Candidato: Antônio Fernandes Guerra. Orientador:
professor Carlos A. Castro. Dia 20 de setembro, 14
horas, na sala de defesas de teses - CPG/FEEC

Física – “A dinâmica do Universo: Sir Arthur
Eddington e as cosmologias relativísticas” (mestrado).
Candidata: Nury Isabel Jurado Herrera. Orientador:
professor Roberto de Andrade Martins. Dia 19 de
setembro, às 10 horas, no auditório da pós-gradua-
ção do IB.

“Dinâmica de sistemas quânticos: átomos em ca-
vidades e íons aprisionados” (doutorado). Candidato:
Dagaberto da Silva Freitas. Orientador: professor José
Antonio Roversi. Dia 19 de seembro, às 14 horas, no
auditório da Pós-Graduação.

Geociências – “A inserção das águas subterrâne-
as no sistema de abastecimento: um estudo de caso
na Avenida Paulista São Paulo” (mestrado). Candi-
dato: Francisco de Assis Rodrigues. Orientadora: pro-
fessora Sueli Yoshinaga Pereira. Dia 19 de setem-
bro, às 15 horas, no auditório do IG.

“Análise das imagens geocientíficas em livros di-
dáticos de ciências” (mestrado). Candidata: Fernanda
Keila Marinho da Silva. Orientador: professor Mauri-
cio Compiani. Dia 20 de setembro, às 9 horas, no
auditório do IG.
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Fassbinder em 16 filmes

PROGRAMAÇÃO

O

O evento ocorrerá em dois lugares, em Campinas. Biblioteca Central
da Unicamp (17 - 23/09/2002) e CCLA - (16-28/09/2002)

Local: UNICAMP, Auditório da Biblioteca Central

R. Sérgio Buarque de Holanda s/nº Campus

De 17 a 23 de Setembro de 2002.
Fone 3788-6504 - Entrada Franca

� 17/09 - 12h 15min
 A Terceira Geração

Rainer Werner Fassbinder – l978/79

Vídeo: 111 Min. Legendado em português: VHS, NTSC.

� 19/09 - 12h 15min
Querelle

Rainer W. Fassbinder – l982

Vídeo: 105 Min. VHS, NTSC legendado em português

� 23/09 - 12h 15min
Lola

Rainer W. Fassbinder – 1981

Vídeo: 112 Min. VHS, NTSC, legendado em português.

� 18/09 - 12h 15min
O Casamento de Maria Braun

Rainer Werner Fassbinder – l978

 Vídeo: 118 Min. VHS, NTSC, legendado em português.

� 20/09 - 12h 15min
Lili Marleen.

Rainer Werner Fassbinder – l980

Vídeo:  116 Min.  VHS, PAL-G

� 16/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap.1

Começa a punição.

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
As lágrimas amargas de Petra von Kant

Rainer W. Fassbinder - 1972.

Film: 124 Min - Legenda – português.

� 17/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 2

Como viver se não se quer morrer?

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
Roleta Chinesa

Rainer W. Fassbinder -1976

Filme 86 min - Legenda – português.

� 18/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 3

Uma martelada na cabeça pode ferir a alma

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
A mulher do chefe da estação, Bolwieser

Film: 112 Min. Legenda em português.

� 19/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 4

Um punhado de pessoas nas profundezas do silên-
cio

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
Num ano com treze lua

Rainer W. Fassbinder – 1978

Film: 124 Min. Legenda em português.

� 20/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 5

Um ceifeiro com o poder de Deus

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
Afinal, uma mulher de negócios

Rainer W. Fassbinder - 1972 Film: 87 Min.

� 21/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 6 -Um amor sempre
custa caro. Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
O amor é mais frio que a morte

Rainer W. Fassbinder – 1969

Film: 88 Min. Legenda em português.

� 23/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 7

Lembre-se: um juramento pode ser amputado

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
Mesa redonda - mediador: Sr. José Avelino Be-
zerra – coordenador do evento CORI/UNICAMP

Palestrantes: Prof. Dr. Michael Barth – DAAD/
GOETHE – UNICAMP

Prof. Paulo Bastos Martins – IA/UNICAMP

Profª,Bel Machado – MIS

Prof. Rolf de Luna Fonseca – Crítico e professor
de cinema

Sr. Laerte Viggiatti – jornalista e crítico de cinema

� 25/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 9

Sobre as eternidades entre os muitos e os pou-
cos.

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
Não quero apenas que vocês me amem.

Hans Günther Pflaum - 1992

Film: 103 Min. Legenda em português.

� 26/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 10

A solidão abre fendas de loucura até em mu-
ralhas.

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

20h
O machão

Rainer W. Fassbinder 1969

Film: 88 Min. Legendado em portugues

� 27/09 - 18h30min.
Berlin Alexanderplatz – cap. 11

Saber é poder e Deus ajuda a quem madruga

Rainer W. Fassbinder - 1979/80.

 20h
O desespero de Verônica Voss

Rainer W. Fassbinder – l981

Local: Centro de Ciências, Letras e Artes – CCLA. R. Bernardino de Campos, 989 Campinas/Centro

De 16 a 28 de Setembro de 2002 Fone 019 3231-2567

A “Retrospectiva Fassbinder“ faz parte da programa-
ção cultural da Coordenadoria de Relações Institu-
cionais e Internacionais,CORI/Unicamp.
O evento, que acontece na Unicamp e no CCLA, res-

gata a obra do diretor (à direita) que se tornou um dos ícones
da geração de cineastas que reergueram o cinema alemão após
a 2ª Guerra Mundial.

Durante este ano, estão sendo organizadas, nas grandes capitais do mundo, re-
trospectivas e palestras sobre a obra de Fassbinder, face aos 20 anos de sua morte.

A retrospectiva traz a Campinas uma exposição fotográfica (50 fotos originais),
pertencente ao acervo do Instituto Goethe, 16 longas metragens, sua obra mais
ambiciosa, “Berlin Alexanderplatz“, com 15h e 30 minutos de duração, considerada
por muitos como sua obra-prima, e uma mesa redonda sobre o autor e sua obra.

Fassbinder, lançando uma luz sobre a história dolorosa do seu país a partir de seu
interior, assumindo por isso mesmo o risco de se perder no caminho, nos deixa um
legado de mais de 40 filmes produzidos nos 13 anos anteriores a sua morte prema-
tura, ocorrida aos 37 anos de idade.

Sua obra denuncia todos os mecanismos de poder e dominação de natureza
politica e sexual.


