
Pedagogia – De 14 a 18 (segunda a sexta-feira),
das 14 às 22h30, a 2a Semana da Pedagogia “A
Educação e as transformações sociais: O papel do
professor/educador como agente transformador”. Ins-
crições pelo www.lite.fae.unicamp.br/cap. Dia 15 (ter-
ça-feira), às 10 horas acontece a sessão solene para
a outorga de título de professor emérito a Dermeval
Saviani, na Sala do Conselho Universitário da
Unicamp (Consu). Dia 15 (terça-feira), às 15h30,
Abertura da Exposição: “Educação: Espaços, Tem-
pos e Memórias”, no Salão Nobre da FE. Realiza-
ção: Centro de Memória da FE. Exposição até 20 de
novembro. Dia 17 (quinta-feira), às 9 horas, palestra
“Sociologia das profissões: permanência e/ou ruptu-
ras?”, com professora Aparecida Neri de Souza (FE/
Unicamp), na Sala da Congregação da FE.

Curso AFPU – Curso de Licitação de 29 a 31 de
outubro, das 9 às 12 h, no Auditório da AFPU. Haverá
uma limitação de duas vagas por Unidade. Somente
poderão se inscrever os servidores já indicados pelas
respectivas Unidades nas demandas enviadas no iní-
cio do ano. Os interessados devem entregar a ficha de
inscrição preenchida e assinada pela chefia imediata,
na AFPU, até dia 15 (terça-feira), das 8h30 às 17
horas. Informações: www.afpu.unicamp.br.

Segurança alimentar – O Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Alimentação (Nepa) apresenta no dia
16 (quarta-feira), às 15 horas, os principais resultados
das pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores do
Núcleo no seminário Segurança Alimentar no Brasil.
Os professores Délia Rodriguez Amaya (FEA), Celso
Costa Lopes (FEA) e Walter Belik (IE) apresentarão
os projetos no Salão Nobre da Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos. Na ocasião também será lançado o
livro Combate à Fome e à Pobreza Rural, organizado
por Maya Takagi, José Graziano da Silva e Walter
Belik. A obra é fruto dos debates realizados no Seminá-
rio Internacional “Políticas de Segurança Alimentar e
de Combate à Fome e à Pobreza Rural”.

Coleta de sangue – A unidade volante do
Hemocentro estará em frente a Catedral para coleta
de sangue nos dias 15, 16 e 17 (terça, quarta e quinta-
feira), das 8 às 12 horas.

Ensino de Matemática – O material Cuisinaire no
Ensino de Frações na Escola Fundamental dia 19
(sábado). Professoras da Unicamp: Maria Célia Garbi
Zutin, Maria Célia Mendonça Britto Passos e Miriam
Sampieri Santinho (LEM/ IMECC). Destina-se a Pro-
fessores da 1a a 6a séries do Ensino Fundamental,
professores do magistério, coordenadores pedagógi-
cos e alunos de Licenciatura em Matemática. O curso
Jogos na aula de Matemática, com as professoras
Maria Lúcia Bontorim de Queiroz também acontece no
dia 19. A proposta é apresentar e discutir jogos como
estratégia para aprendizagem, fixação de conceitos e
desenvolvimento de habilidades para a resolução de
problemas. Destina-se a Professores de Matemática,
Coordenadores Pedagógicos e Alunos de Licenciatura
em Matemática. Informações: 3788-5929.

Congresso médico – 11o Congresso Médico
Acadêmico da Unicamp acontece nos dias 19 (sába-
do), 21, 22 e 23 de outubro de 2002, no Conjunto de
Salas de Aula da FCM - Unicamp. As inscrições
podem ser realizadas no Centro Acadêmico Adolfo
Lutz com Cidinha ou através de depósito bancário.
Informações: (19) 3289-3088, comau@hotmail.com
ou pelo site: www.comau.cjb.net.

SAE Aerodesign – Talentos de 34 universidades
do Brasil participam da 4a Competição SAE
Aerodesign nos dias 18 e 19 de outubro. As duas
equipes que atingirem maior pontuação nas provas
ganham o direito de representar o Brasil na próxima
etapa da competição SAE Aerodesign East, que acon-
tece de 2 a 4 de maio de 2003, em Dayton, Ohio,
Estados Unidos. Informações (11) 4990-1806 ou 9658-
5828, msdiogo@companhiadeimprensa.com.br.

Qualidade – Prossegue até 25 de outubro o even-
to Viva com Qualidade, organizado pelo Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism). A pro-
gramação inclui uma série de palestras, defesa de
tese, exposições, apresentação de corais, encontro
musical, ginástica e exposição de livros. O objetivo
é estimular a integração entre funcionários. Informa-
ções sobre o programa: telefone 3788-9355.

Desenhos e pinturas – A Galeria de Arte Unicamp/
IA (térreo da Biblioteca Central) apresenta a exposição
Macaparana de desenhos e pinturas até 25 de outubro.
Aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.
Informações:  3788-7453, www.iar.unicamp.br/galeria.

Diagnóstico – 5o Curso Internacional de Avan-
ços no Diagnóstico em Gastroenterologia, prossegue
até 31 de outubro. Estão sendo esperados médicos
da Argentina, Angola, Bolívia, Cabo Verde, Colôm-
bia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiné Bissau,
Moçambique, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru,
São Tomé e Príncipe, Uruguai e Venezuela. Dentro
do curso estará sendo realizado o 3o Curso Internaci-
onal de Hepatologia da Unicamp, que tratará de te-
mas sobre transplante hepático, Hepatite B, Hepatite
C, Hemorragia digestiva na hipertensão portal, Car-
cinoma hepato-celular. Informações: www.gastro-
centro.unicamp.br, telefone: (19) 3788-8563 ou
claudete@gc.unicamp.br.

Portinari – Exposição Portinari Arte e Ciência até
31 de outubro na Casa do Lago da Unicamp. De
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Organiza-
ção: IBM/Projeto Portinari e Unicamp.

Boletim eletrônico – Foi lançado a segunda edi-
ção do Nics News - o jornal eletrônico do Nics (Nú-
cleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora). Ende-
reço: www.nics.unicamp.br/nicsnews/.

Revista – Acaba de ser lançada nova edição da
Revista Pró-Posições, periódico quadrimestral da Fa-
culdade de Educação da Unicamp. Dossiê, resenhas
e artigos compõem o número. Informações: 3788-5565.

Mobilidade funcional – Processo seletivo para
Técnico em Informática 1 para a Faculdade de Educa-
ção. Inscrições até 18 de outubro na Seção de Recur-
sos Humanos, das 9 às 16 horas. Jornada: 40 horas
semanais no horário das 14 às23 horas. Haverá prova
escrita, análise de currículo e entrevista. Informações:
3788-5607.

Videoconferência – Novo mini-curso desenvol-
vido pela equipe de suporte técnico a EAD do Centro
de Computação da Unicamp. Este mini-curso tem o
título “Conceitos Básicos sobre Videoconferência” e
pode ser acessado a partir do endereço http://
www.ead.unicamp.br, item “Mini Cursos”.O conteú-
do deste mini-curso é livre, regido pela licença FDL
(Free Documentation License) e pode ser usado sem
restrições. Foi desenvolvido por Renata Castilho e
Luciana Meneghel, com o apoio de Cláudio Martinez
e Roander Scherrer

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 ou-
tubro. Leia mais informações no site www.lnls.br.

Mobilidade funcional 2 – A Faculdade de Enge-
nharia Química abre inscrições para preenchimento
de uma vaga na função Profissional da Área de
Informática I  para atuar junto ao Setor de Informática
do Departamento de Engenharia de Sistemas Quími-
cos. Inscrições: 21 a 25 de outubro. Local: Secretaria
de Comissões e Concursos da FEQ, Bloco A térreo.
Horário: das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.

Teses em andamento – 8o Seminário de Teses
em Andamento do IEL nos dias 30, 31 de outubro e 1o

de novembro. O tema será “Linha de montagem do
conhecimento?”. De acordo com a comissão
organizadora serão colocados em discussão os pra-
zos estabelecidos pelas agências de fomento. Tam-
bém serão discutidos temas do interesse da comuni-
dade científica do IEL. de relatórios de pesquisa de
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Criador do logotipo da
Unicamp visita o campus

A Unicamp recebeu no dia 2 de
outubro a visita do artista plás
tico, designer e arquiteto Max

Schiefer, que não vinha à Unicamp há
32 anos. Ele é o autor do logotipo da
Universidade. “Mal reconheci o
campus”, disse ele ao chegar à porta
da Reitoria, onde foi recebido pelo
vice-reitor José Tadeu Jorge e pela
diretora do Arquivo Central/Siarq,
Neire Rossio Martins.

Max foi convidado a desenvolver a
logomarca da Unicamp pelo escritório
de engenharia Bross, Dos Santos e
Leitner a pedido do reitor e fundador
da Unicamp, Zeferino Vaz. “Ele queria
uma marca que fosse forte e eu, de-
pois de analisar todas as variantes pos-
síveis, acabei optanto por conceber o
logotipo a partir do próprio plano di-
retor do campus”, revelou Max. “Isso
permitiu que o símbolo da Unicamp,
além de harmonioso na forma, servis-
se como uma espécie de guia da es-

trutura física do campus”.
O criador da marca da Unicamp re-

cebeu do vice-reitor um conjunto de
copos e xícaras com a logomarca gra-
vada. Também levou um boton com
o símbolo, além do livro Unicamp 35
anos, elaborado pelo Siarq e um CD
do coral Zíper na Boca.

O arquiteto e artista plástico Max Schiefer

O Núcleo de Estudos e Pesqui
sas em Alimentação (Nepa)
apresenta no dia 16 (quarta-

feira), às 15 horas, os principais re-
sultados das pesquisas desenvolvidas
pelos pesquisadores do Núcleo no
seminário Segurança Alimentar no
Brasil. Os professores Délia Rodriguez
Amaya (FEA), Celso Costa Lopes (FEA)
e Walter Belik (IE) apresentarão os
projetos no Salão Nobre da Faculda-
de de Engenharia de Alimentos. Na
ocasião também será lançado o livro
Combate à Fome e à Pobreza Rural,
organizado por Maya Takagi, José

Seminário discute
segurança alimentar

Graziano da Silva e Walter Belik. A
obra é fruto dos debates realizados
durante o Seminário Internacional
Políticas de Segurança Alimentar e de
Combate à Fome e à Pobreza Rural.

Na abertura, Délia fala sobre a “Ta-
bela Brasileira de Composição de Ali-
mentos (Taco)”. Na seqüência, Lopes
apresenta o projeto “Agricultores Fa-
miliares e Produção de Alimentos
com Certificação Social” e Belik abor-
da Abastecimento e Segurança Alimen-
tar Municipal. As palestras são abertas
aos interessados em geral. Mais infor-
mações pelo telefone: 3788-7320.

OTrio Camaleon se apresenta no dia 16 de outubro no auditório
da Adunicamp. O espetáculo, que privilegia a música de câma
ra, começa às 12h30. O grupo foi formado há quase um ano

pelos professores Esdras Rodrigues (violino), Emerson Biaggi (viola) e
Dimos Goudaroulis (violoncelo). O repertório montado para o dia 16
reúne peças de Luigi Boccherini e Ludwig Beethoven.

Esdras, Emerson e Dimos reuniram-se em 2001 com a proposta de
realizar interpretação histórica do repertório de câmara para trio de
cordas do final do século 18 e do começo do século 19. O que para
eles significa reproduzir uma sonoridade coerente com a da época,
utilizando instrumentos com arcos originais e cordas de tripa. A forma
de executar as peças também depende de pesquisa científica.

Segundo Rodrigues, o projeto inicial é utilizar o Camaleon tanto
como trio de cordas, ou como um núcleo para formações camerísticas
variadas: quarteto com instrumento de sopro, quarteto com piano e
quarteto ou quinteto de cordas.

O grupo já se apresentou em importantes de concertos de música de
câmara, como o da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (São Pau-
lo), a Série Pinacoteca dos Concertos Bakboston (São Paulo) e a série
Música no Mosteiro (Vinhedo).

Música de câmara no
auditório da Adunicamp

Trio Camaleon, que se apresenta no dia 16 de outubro na Adunicamp

Foto: Divulgação

Foto: Neldo Cantanti



Visita - A ex-secretária geral da Unicamp
Arlinda Rocha Camargo (foto) visitou a Unicamp
no dia 4 de outubro, véspera do 36º aniversá-
rio da instituição, ocorrido no dia 5 de outu-
bro. Dona Arlinda, como era chamada por to-
dos quando dirigia a Secretaria Geral - o que
fez por 24 anos de trabalho a serviço dos pri-
meiros quatro reitores - doou ao Siarq 34 car-
tões de prata recebidos pelo ex-reitor e fundador da Universidade, Zeferino
Vaz, ao longo de sua trajetória de 12 anos como reitor. Dona Arlinda foi
recebida pelo vice-reitor, professor José Tadeu Jorge.

Parte da memória viva da história da Unicamp, Dona Arlinda trabalhou
na instituição de 1967 a 1990. Mesmo antes de se transferir para Campi-
nas, auxiliou a Comissão Organizadora durante a etapa de estruturação
do projeto do campus e de elaboração do plano da Universidade.

No período inicial de instalação, coube a Dona Arlinda opinar, por
exemplo, sobre a arborização do campus, obra da qual ainda restam vári-
os resquícios, como os flamboyants que margeiam as avenidas principais.

geral_epgmet.htm ou e-mail sylvia@cptec.inpe.br.

Biologia – “Caracterização fenotípica e molecular
de amostrar de Escherichia Coli isoladas de coelhos
no Estado de São Paulo” (doutorado). Candidata:
Adriana de Sousa Penteado. Orientador: professor
Antonio Fernando Pestana de Castro. Dia 18 de
outubro, às 10 horas, na Sala de Defesa de Tese da
Pós-Graduação do IB.

Ciências Médicas – “Detecção deinfecção genital
por papilomavírus humano e anormalidades citológicas
em mulheres jovens de baixo risco para doenças
sexualmente transmissíveis” (mestrado). Candidata:
Eliane Regina Zambelli Mesquita de Oliveira.
Orientadora: professora Sophie Françoise Mauricette
Derchain. Dia 16 de outubro, às 9 horas, no Anfiteatro
do Caism.

Economia – “Financiamento do ensino superior no
Brasil - uma contribuição com base na experiência da
Unicamp” (mestrado). Candidato: Leonardo Velasco
Rondon. Orientador: professor Mario Ferreira Presser.
Dia 14 de outubro, às 10 horas, na Sala IE-23 (Pavi-
lhão da Pós-Graduação do Instituto de Economia).

Educação Física – “A Educação Física na roda
de capoeira... entre a tradição e a globalização”
(mestrado). Candidata: Paula Cristina da Costa Sil-
va. Orientador: professor Lino Castellani Filho. Dia
18 de outubro, às 14 horas, na Sala da Congrega-
ção da FEF.

Engenharia de Alimentos – “Proteínas de soro
de sangue bovino: propriedades nutritivas e
funcionais” (mestrado). Candidata: Ana Silvia Prata.
Orientador: professor Valdemiro Carlos Sgarbieri. Dia
17 de outubro, às 14 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Extração, purificação e caracterização bioquími-
ca de peroxidase de folhas de Copaifera Langsdorffii
(COP)” (doutorado). Candidata: Hermelinda Penha
Freire Maciel. Orientadora: professora Gláucia Ma-
ria Pastore. Dia 18 de outubro, às 9 horas, no Salão
Nobre da FEA.

“Influência de pré-tratamentos na obtenção de pro-
dutos secos do caju (Anacardium occidentale
L.)” (doutorado). Candidata: Patricia Moreira
Azoubel. Orientadora: professora Fernanda Elizabeth
Xidieh Murr. Dia 18 de outubro, às 9 horas, na sala
31 do Departamento de Engenharia de Alimentos
da FEA.

Engenharia Elétrica e de Computação – “Papel
dos controles secundários numa análise de estabilida-
de de tensão em regime permanente” (mestrado). Can-
didato: Andre Saraiva de Paula. Orientador: professor
Anésio dos Santos Jr. Dia 18 de outubro, às 15 horas,
na sala de Defesa de Teses da CPG - Térreo.

Estudos da Linguagem – “No declínio, de Viscon-
de de Taunay: o canto do cisne” (mestrado). Candidata:
Patrícia Aparecida Beraldo. Orientador: professor Carlos
Eduardo Ornelas Berriel. Dia 17 de outubro, às 9 horas,
na Sala de Defesa de Teses do IEL.

Física – “Espectroscopia de multicoincidência
aplicada ao estudo de moléculas” (doutorado). Can-
didato: Alexandra Mocellin. Orientador: professor
Arnaldo Naves de Brito. Dia 18 de outubro, às 10
horas, no auditório da pós-graduação do IFGW.

Odontologia – “Avaliação de matériais restaura-
dores em cavidades retrógradas preparadas com
pontas ultrasônicas” (doutorado). Candidato: Eudes
Gondim Junior. Orientador: professor Francisco José
de Souza Filho. Dia 16 de outubro, às 8h30, na FOP.

“Estudo das diferenças de calibre entre as artérias
vertebrais esquerda e direita por anatomia radio-
lógica” (mestrado). Candidata: Cássia Maria Fischer
Rubira. Orientadora: professora Heloísa Amélia Lima e
Castro. Dia 14 de outubro, às 14 horas, na FOP.

Química – “Avaliação teórica de propriedades de
clorofenóis e sua possível correlação com as respecti-
vas toxicidades” (doutorado). Candidato: Muftah
Mohamed Ali Basheer. Orientador: professor Rogério
Custódio. Dia 16 de outubro, às 9 horas, na sala IQ-13.

“Preparação de novos agentes sililantes e suas
aplicações na modificação da sílica gel cromatográfica”
(doutorado). Candidato: César Ricardo da Silva.
Orientador: professor Claudio Airoldi. Dia 18 de outu-
bro, às 13h30, na Sala IQ-13.

“Espectroscopia no infra-vermelho: obtenção e
interpretação de espectros de reflexão especular e
constantes dielétricas”. (doutorado). Candidato: Be-
nedito Cláudio Trasferetti. Orientador: professor Cel-
so Ulysses Davanzo. Dia 18 de outubro, às 14
horas, no Auditório do Instituto de Física.
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alunos. As inscrições são gratuitas pelo e-mail para
seta2002@iel.unicamp.br ou direto na Secretaria de
Pós-Graduação do IEL até 29 de outubro.

Educação e Comunicação – 1o Simpósio de
Educação e Comunicação de Campinas (Secom)
com o tema Os meios de comunicação na constru-
ção do conhecimento: ainda um desafio. Dia 27 de
novembro, no Salão Nobre da Faculdade de Edu-
cação. O objetivo é criar espaço para a reunião de
pesquisadores, professores e outros interessados
na relação educação e comunicação. As inscrições
são gratuitas, mas limitadas e deverão ser feitas
pela Internet. Envie um e-mail para os endereços:
aldo@unicamp.br ,  iruberti@unicamp.br e kassy@
unicamp.br.  As propostas de comunicação em pôster
só serão aceitas, impreterivelmente, até o dia 30
de outubro.

Geologia – O Instituto de Geociências está rece-
bendo inscrições para os cursos de mestrado e dou-
torado. O processo de seleção de pós-graduação em
Geologia, na área de Administração e Política de
Recursos Minerais, tem inscrições para mestrado
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 telefo-
nes 3788-4653 ou 3788-4696, dgrn@ige.unicamp.br.
Informações também no site www.ige.unicamp.br.

SBPC – Primeiro prazo de inscrição para autores
que enviarão trabalho(s) para a 55ª Reunião Anual da
SBPC de 20 de novembro a 20 de dezembro. Quem
fizer a inscrição neste prazo garantirá vantagens ex-
clusivas: desconto de 50% no valor da inscrição;
segunda análise para trabalho não aceito; resposta da
análise do trabalho em fevereiro/2003. Mais informa-
ções no site: www.sbpcnet.org.br/eventos/55ra.

Trabalho e sindicalismo – O Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho (Cesit) recebe
até 22 de novembro as inscrições para o Curso de
especialização Economia do Trabalho e Sindicalismo.
As aulas começam em 10 de março de 2003. O
curso visa a formação de profissionais para ocupar
posições de assessoramento ou direção de órgãos
públicos e privados no campo da economia e rela-
ções de trabalho. O aluno aprovado obterá o Certifi-
cado de Especialização em “Economia do Trabalho
e Sindicalismo”. Informações: 3788.5713/3788.5735/
3788.5736 ou e-mail: posgrad@eco.unicamp.br.

EVENTOS FUTUROS

Cemarx – O Centro de Estudos Marxistas
(Cemarx) do Instituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas da Unicamp em parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esportes e Turismo, promovem,
sob a organização do Museu da Imagem e do Som,
um mini-ciclo de cinema sob o tema História & Polí-
tica no Brasil contemporâneo. Dia 30 de outubro será
exibido o filme Jango, direção S. Tendler – debate
com Caio N. de Toledo. Dia 20 de novembro será O
que é isso, companheiro? Direção Bruno Barreto –
debate com Marcelo Ridenti. Todos os debates acon-
tecerão no auditório do Palácio dos Azulejos – R.
Regente Feijó, 859/ Centro, com horário de início às
19 horas. Informações: 3735-0806

Planes – No dia 19 de novembro, às 14 horas,
Fernando Cabral fala sobre o processo de implanta-
ção do Planejamento Estratégico na Universidade
Federal de Santa Catarina. O evento acontece no
Auditório da Biblioteca Central. A palestra é dirigida
aos diretores de unidades, mas também podem par-
ticipar interessados no processo na Universidade.
Informações mais detalhadas sobre o Planes e seu
cronograma de implantação podem ser consultadas
na página www.cgu.unicamp.br.

Hidrogênio – O Centro Nacional de Referência
em Energia do Hidrogênio (CENEH) da Unicamp
organiza o 1o Workshop Internacional de Células a
Combustível. O evento será realizado no dia
31 de outubro, no Centro de Convenções da Universi-
dade. Participam pesquisadores que discutirão células
a combustível e as perspectivas para desenvolvimen-
to dessa tecnologia no Brasil e no mundo. Programa-
ção completa na página www.ifi.unicamp.br/ceneh.

Meteorologia – 3o Encontro de Estudante da Pós-
graduação em Meteorologia do INPE dias 4 e 5 de
novembro, no Auditório do Centro de Previsão de
Tempo e Estudos Climáticos em Cachoeira Paulista/
SP. A participação é aberta a estudantes, professores
e interessados em geral. Mais informações:
www.xptec.inpe.br/products/queimadas/epgmet/

oe H. Allen, secretário científico
do Comitê Científico de Física So
lar-Terrestre (SCOSTEP) do Con-

selho Internacional para a Ciência
(ICSU) - entidade não-governamental
que reúne todas uniões científicas in-
ternacionais - esteve na Unicamp no úl-
timo dia 2 de outubro. Allen veio ao
Brasil para participar de reunião da di-
retoria do SCOSTEP, promovida pela
Academia Brasileira de Ciências, no Rio
de Janeiro, e de encontros com a co-
munidade científica brasileira. Em São
Paulo, também proferiu palestra na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie. O
pesquisador falou a estudantes e pro-
fessores da Faculdade de Engenharia
Elétrica e de Computação sobre efei-
tos do meio ambiente espacial nos dis-
positivos em órbita no espaço. Sua ex-
posição se concentrou nas explosões
solares e tempestades geomagnéticas e
o impacto em materiais de satélites e
seres humanos no espaço. Ele explica
que os estudos o levaram a investigar
falhas em satélites no espaço e as rela-
ções “solares-terrestres”.

O Comitê do SCOSTEP, declara o
secretário, se prepara, no momento,
para um período de coordenação
mundial de pesquisas sobre as explo-
sões que acontecem no Sol e seus
impactos no clima (longo prazo) e tem-
po (curto prazo) da Terra. Segundo
Allen existem analogias com as gran-
des tempestades terrestres, o que ele
chama de “clima espacial”. O progra-
ma denomina-se CAWSES e será de-
senvolvido no quatriênio 2004-2008.

Pierre Kaufmann, pesquisador do
Centro de Componentes Semicondu-
tores (CCS) da Unicamp e professor
titular do Mackenzie, é o primeiro
representante oficial do Brasil junto
ao SCOSTEP. No ano passado, o Brasil
se tornou o mais novo membro da
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entidade através da Academia Brasi-
leira de Ciências. De acordo com
Kaufmann uma das áreas de interes-
se do CCS é justamente investigar
danos causados em dispositivos
semicondutores em satélites artifici-
ais. “Os danos podem sofrer direta-
mente o impacto da atividade solar”.

Allen classificou sua primeira vin-
da ao Brasil como muito boa e frutí-
fera. Ele se mostrou satisfeito com o
entusiasmo demonstrado pela comu-
nidade científica para futuros progra-
mas de cooperação. “Tive oportuni-
dade de tomar conhecimento de pro-
jetos brasileiros que poderão ser in-
seridos no programa”. O pesquisador
também se sentiu estimulado ao falar
aos jovens estudantes da Universida-
de. Ele destacou que sua lista de cor-
respondentes chega a quatro mil pes-
quisadores de várias partes do mun-
do, sendo que 65 cadastros são de
interessados brasileiros. Em sua opi-
nião, trata-se de um número extre-
mamente significativo. “É a maior lis-
ta do hemisfério sul. Maior que a da
Austrália, considerado um dos países
mais avançados nesta área”.

J

M ariza Barbosa, chefe da Secre
taria de Administração Estraté
gica da Embrapa, apresenta no

dia 18 (sexta-feira), às 10 horas, no Audi-
tório da Biblioteca Central, a experiên-
cia da instituição com relação ao Plane-
jamento Estratégico. O evento é promo-
vido pela Coordenadoria Geral da Uni-
versidade como parte de um trabalho de
sensibilização da comunidade universi-
tária para elaboração do Planejamento
Estratégico (Planes) da Unicamp. A pa-
lestra será dirigida aos diretores de uni-
dades de ensino e pesquisa, docentes e
interessados no assunto.

Atualmente, o Planes – ferramenta
que permite programar ações da
Unicamp no médio e longo prazo, em

Planejamento estratégico da
Embrapa é tema de evento

função de sua missão e de seus com-
promissos sociais – está em sua se-
gunda fase de implantação. De acor-
do com o vice-reitor, José Tadeu Jor-
ge, não existem receitas prontas para
implementação deste tipo de medi-
das, mas é importante ouvir as expe-
riências positivas para orientar o pro-
cesso na Universidade.

No dia 19 de novembro, às 14 ho-
ras, é a vez de Fernando Cabral falar
sobre as ações na Universidade Fe-
deral de Santa Catarina. Os eventos
acontecem no Auditório da Bibliote-
ca Central. Informações mais detalha-
das sobre o Planes e seu cronograma
de implantação podem ser consulta-
das na página www.cgu.unicamp.br.
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