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iência nas Férias, um pro-
grama de estágio em ci-
ência instituído pela
Pró-Reitoria de Pesqui-

sa (PRP) da Unicamp e dirigido
a alunos da rede pública de en-
sino médio, começa a funcionar
a partir de janeiro e pretende
atrair alunos com um talento es-
pecial para a pesquisa.

Segundo o pró-reitor de Pes-
quisa, professor Fernando Costa,
cerca de 100 escolas de Campi-
nas e região indicarão até três
alunos cada, visando a um pro-
jeto para o qual serão seleciona-
dos 30 estudantes que desenvol-
verão atividades programadas
em laboratórios de pesquisa da
Universidade.

O programa utiliza como mo-
delo experiências de estágio de
férias em instituições do exte-
rior e um piloto muito bem-su-
cedido do Centro de Biologia
Molecular e Engenharia Gené-
tica (Cebmeg) da Unicamp. A-
gora, a prática será estendida
a outros laboratórios da Uni-
versidade que se interes-
sarem pelo programa.

A indicação dos alunos
será feita através de for-
mulário próprio e devi-
damente justificada pela
direção das escolas. Os
critérios para seleção in-
cluem carta de recomen-
dação de professores da área
em que o aluno pretende reali-
zar o estágio, participação em
atividades extracurriculares
preferencialmente associadas
à ciência e desempenho escolar,
além de um texto em que o alu-
no justificará por que deseja

realizar o estágio.
Fernando Costa afirma que

um dos objetivos é proporcio-
nar ao aluno de ensino médio o
acesso a um ambiente de pes-

quisa científica em que
possa manter contato
com estudantes de
graduação, de pós-
graduação, pesquisa-
dores e professores.
�O propósito é que, co-
nhecendo de perto as
pesquisas desenvolvi-

das numa grande universida-
de, o aluno possa ter seu inte-
resse despertado e direcionar
sua carreira para algumas des-
sas áreas�, disse.

Projetos – Os laboratórios da
Unicamp interessados em rece-

ber um estagiário do programa
Ciência nas Férias podem sub-
meter seus projetos à apreciação
da comissão julgadora, forma-
da por docentes da Unicamp. Os
aprovados receberão auxílio fi-
nanceiro, obtendo recursos de
até uma cota Faep (Fundo de A-
poio ao Ensino e à Pesquisa) no
valor de R$ 4 mil.

O estágio não prevê remu-
neração aos alunos, que, no en-
tanto, terão direito a auxílio-
alimentação, transporte e se-
guro-saúde. �Trata-se de uma
pré-iniciação científica. Com
o estágio, os alunos das pri-
meiras e segundas séries fica-
rão motivados a se dedicarem
mais à terceira série, prepa-
rando-se melhor para o vesti-
bular da Unicamp ou de ou-
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 professor João Alberto
Venegas Requena é o no-
vo diretor da Faculda-

de de Engenharia Civil (FEC) da
Unicamp. A nomeação pelo pro-
fessor Carlos Henrique de Brito
Cruz, reitor da Unicamp, ocor-
reu no dia 31 de outubro, em ce-
rimônia realizada no auditó-
rio da FEC. Requena assumiu
a diretoria após um mandato
de dois anos como diretor as-
sociado da Faculdade, em su-
bstituição ao professor Luiz
Roberto Sobreira de Agostini,
que se aposentou. O novo dire-
tor traçou metas para todas as
áreas da Faculdade. No setor
administrativo, pretende va-
lorizar os funcionários com a
implantação de programas de
supletivos e de qualificação. Na
graduação, diz, tem como meta
consolidar o curso de Arquite-
tura e Urbanismo, ministrado
no período noturno, melho-
rando a estrutura administra-
tiva, equipando melhor os la-
boratórios e ampliando o qua-
dro de funcionários.

Outro passo é integrar a Fa-
culdade de Engenharia Civil com
o curso de Arquitetura e Urba-
nismo para que o aluno
tenha em sua profissão
uma visão mais ampla
do trabalho. �Para obter
uma perfeita integração,
terei ao meu lado uma ar-
quiteta como diretora as-
sociada, a professora Do-
ris Kowaltowski�, afirma.

 A pós-graduação e a área de
pesquisa também terão sua a-
tenção, para que, ainda no pri-
meiro ano de sua gestão, a nota

Educação – “Avaliação da aprendiza-
gem e formação de professores de física
para o ensino de nível médio”
(doutorado). Candidato: Jomar Barros
Filho. Orientador: professor Dirceu da
Silva. Dia 5 de novembro, às 14 horas,
na Sala Defesa Bl. A - 1.o andar.
Educação Física – “Mensuração da
Força Propulsora Mediante o Empre-
go do “Nado Amarrado” e sua Rela-
ção com a Velocidade Básica de Na-
dadores” (mestrado). Candidato: pro-
fessor Paulo Cezar da Silva Mari-
nho. Orientador: professor Orival An-
dries Júnior. Dia: 7 de novembro, às
14 horas sala da Congregação.
Engenharia de Alimentos – “Fungos
degradadores de compostos orgânicos
recalcitrantes sob condições microaeróbia
e anaeróbia. Candidata: Ísis Serrano Sil-
va. Orientador: professora Lucia Regina
Durrant. Dia 5 de novembro, às 9h30, no
Salão Nobre da FEA.
“Efeito da interação genótipo x ambi-
ente no Estado de São Paulo sobre
parâmetros de qualidade do trigo e nas
características físico-químicas e funci-
onais do amido” (doutorado). Can-
didata: Maria Antonia Calori Domin-
gues. Orientador: professor César Fran-
cisco Ciacco. Dia 5 de novembro, às
14 horas, no Salão Nobre da FEA.
Engenharia Elétrica e de Compu-
tação – “Uma Introdução à Engenha-
ria de Tráfego Através de Programas
de Ensino pela Internet” (mestrado).
Candidato : Leonimer Flávio de Melo.
Orientador: professor Luís Geraldo
Pedroso Meloni. Dia: 4 de novem-
bro, às 14 horas, na sala de Defesa
de Teses da CPF/FEEC – Térreo.
“Aplicações de Sistemas Classifica-
dores para Robótica Autônoma Mó-
vel com Aprendizado” (mestrado).
Candidato: Lubnen Name Moussi.
Orientador: professor Marconi K. Ma-
drid. Dia: 7 de novembro, às 14 ho-
ras, na sala de Defesa de Teses da
CPG-FEEC - 3º Piso.
“Eficiência dos Protocolos TCP/RLP
sobre Sistemas sem Fio WCDMA
Usando Arranjos Lineares de Ante-
nas” (mestrado). Candidato: Teógenes
Brito da Nóbrega. Orientador: profes-
sor Celso de Almedia. Dia: 8 de no-
vembro, às 14 horas, sala de Defesa
de Teses da CPG/FEEC – Térreo
Engenharia Mecânica - “Microestru-
tura de Solidificação e Propriedades
de Ligas Eutéticas no Sistema Fe-Al-
Nb” (doutorado). Candidata: Marilsa
Aparecida Mota. Orientador: profes-
sor Rubens Caram Junior. Dia: 5 de
novembro, às 9 horas, no auditorio do
Bloco I, 2 º piso.
“Contratação de Produtos e Serviços de
Software” (mestrado). Candidata: Angela
Maria Alves. Orientadora: professora Ana
Cervigni Guerra. Dia: 6 de novembro, às
10 horas, no auditorio Bloco K da FEM.
Odontologia - “Análise das neces-
sidades de tratamento odontológico dos
pacientes atendidos no serviço de tri-
agem-semiologia da FOP-Unicamp”
(mestrado). Candidato: Sílvia Maria
Paparotto Lopes. Orientador: profes-
sor Oswaldo Di Hipólito Junior. Dia: 6
de novembro, às 9 horas, na FOP.
“Efeito do número de ciclos térmicos
sobre as propriedades de deformação
permanente dos materiais reemba-
sadores resilientes e resistência à tra-
ção da união com a resina acrílica”
(doutorado). Candidato: José Renato
Ribeiro Pinto. Orientador: professor
Marcelo Ferraz Mesquita. Dia 7 de
novembro, às 8h30, na FOP.
“Análise comparativa das variações de
tempos de exposição, tipo de proces-
samento e do efeito da degradação das
soluções processadoras na qualidade da
imagem radiográfica” (mestrado). Candi-
dato: Marcia Leal Spinelli Casanova.
Orientadora: Orientador: professor Fran-
cisco Haiter Neto. Dia: 8 de novembro,
às 9 horas, na FOP.
Química – “Estudo fitoquímico do gê-
nero Himenaea. Estudo de complexação
do ácido ózico com ferro-pentacarbonila
e sua decomposição para obtenção de
derivados odoríferos de âmbar-gris”
(doutorado). Candidata: Rosana Ap-
arecida Giacomini. Orientador: profes-
sor Paulo Mitsuo Imamura. Dia 8 de
novembro, às 8h30, no Auditório IQ-17.

DA SEMANASTE   ES

A 1º candidatura
única da faculdade

Graduado em engenharia civil
pela Escola de Engenharia de São
Carlos da Universidade de São
Paulo (EESC-USP), em 1980, on-
de também realizou o doutorado no
ano de 1995, Requena ingressou
na FEC, em 1989, como professor
assistente no departamento de Es-
truturas. Hoje, como professor
doutor, acumula em seu currículo ex-
periência administrativa em diver-
sos cargos, entre eles o de vice-
coordenador e coordenador asso-
ciado de graduação, o de coorde-
nador de projetos da FEC; e como
diretor associado da FEC.

Requena é autor de diversos
projetos de estruturas metálicas.
Publicou vários artigos em con-
gressos internacionais e em revista
especializada da Associação Bra-
sileira da Construção Metálica. Tam-
bém é responsável pelo convênio
de desenvolvimento tecnológico ci-
entífico com a Siderúrgica Vallourec
Mannesmann do Brasil, e com a
Escola de Minas da Universidade
Federal de Ouro Preto.

Candidato único, o professor
Requena foi eleito com a maioria ex-
pressiva dos votos entre os profes-
sores, funcionários e alunos. A can-
didatura única ocorreu pela primei-
ra vez na FEC, após 30 anos, com
o apoio de toda comunidade, Se-
gundo ele, este apoio foi o reflexo
de um trabalho desenvolvido nos
últimos dois anos como diretor as-
sociado e pela sua  proposta de
união para resolver os problemas
da Faculdade.

Meta é valorizar servidores e consolidar curso de Arquitetura e Urbanismo

Requena é o novo diretor da FEC

dada pela Capes para os cursos
da FEC seja elevada de 4 para 5

e que, progressivamen-
te, até o final de seu man-
dato, atinja a nota má-
xima, 7. Outro alvo igu-
almente importante pa-
ra o novo diretor é in-
crementar os cursos de
extensão, especialmen-

te a revitalização de convênios.
Na Coordenadoria de Projetos,
o novo diretor pretende manter
o incentivo e expandir ainda
mais os serviços prestados à

Universidade, no desenvolvi-
mento de projetos de engenha-
ria e arquitetura.

Considerando que a FEC foi
transferida de Limeira para
Campinas em 1989 e ainda não
está totalmente instalada em
prédio próprio, Requena  pre-
tende entregar até o final de seu
mandato, todo o complexo de
edifícios, cerca de 5.320 m². Par-
te da construção que irá alojar
as novas salas de aulas já está
em andamento, bem como o
projeto dos demais prédios.

O professor  Requena: novos prédios entregues até o final do mandato

Programa busca talentos no ensino médio

tras universidades cuja ênfa-
se seja a pesquisa�, explica o
professor José Roberto França
Arruda, assessor da PRP.

De acordo com ele, a procura
por carreiras científicas no Bra-
sil ainda é pequena. �Entretan-
to, a experiência do Cebmeg in-
dica que os egressos deste tipo
de programa geralmente de-
monstram um desempenho es-
colar mais efetivo e entram em
boas universidades, seja na á-
rea em que fizeram o estágio,
seja em outras�.

Os professores interessados
têm até o dia 11 de novembro
para inscrever seus laborató-
rios. As informações a respei-
to estão no  site da Pró-Reitoria
htttp://www.prp. unicamp.
br/ciencianasferias.

Os professores José Roberto França Arruda e Fernando Costa: proporcionando ambiente de pesquisa científica aos jovens
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