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n Ritmos do Brasil – Movimento Arte-So-
lidária/Grupo Ritmos do Brasil promovem cur-
sos de danças de salão. O Curso de Forró e
Dança de Salão acontece às terças e quintas-
feiras, das 12h10 às 13h20, na sala IB-16, na
Biologia. Valor : R$ 70,00 pelo curso inteiro (c/
direito a um cd com vinte músicas que serão
usadas nas aulas). O Curso de Salsa & Rit-
mos Latinos, às sextas-feiras, das 12h10 às
13h20, na sala IH08, no IFCH. Valor: R$35,00
pelo curso inteiro (c/direito a um cd com vinte
músicas que serão usadas nas aulas). A coor-
denação dos cursos é do Ricardo, do Neto, da
Hell e da Tatiana. Em abril será realizada a
primeira festa dançante de confraternização.
Informações: José Roberto da Silva (arte-
solidaria@hotmail.com).
n Cooperunicamp – Foi deliberado pela

Assembléia Geral Ordinária, realizada em 20
de março último, que parte do lucro relativo ao
1º e 2º semestres de 2002, seja distribuído aos
associados (na proporção de 5,75%) sobre o
capital individual em 31/12/2002, e através de
depósito em conta corrente de cada um, na
data de 10 de maio. Ficou estabelecido que o
cooperado que desejar que o valor seja incor-
porado ao seu capital individual, deverá assi-
nar o termo de solicitação, até o dia 30 de abril,
na sede da cooperativa.
n História Medieval – Vaga para professor

para o Instituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas (IFCH), Departamento de História, Área
de História Antiga e Medieval. Inscrições até
12 de abril. Informações: 3788-7441/4337 com
Raquel.
n Bureau Veritas – Curso de Especializa-

ção em Gestão de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade, oferecido pela terceira
vez pelo Instituto de Economia/Unicamp, em
conjunto com o Bureau Veritas. Mais informa-
ções: 3788-5748, sites www.eco.unicamp.br/
projetos/mterras/index.html  e  www.eco.u-
nicamp.br/projetos/agua/projetositeagua3.html.
n Docentes Unesp – Encontram-se aber-

tas inscrições para professores da Universida-
de Estadual Paulista – campus de Franca, para
a Faculdade de História, Direito e Serviço So-
cial, nas disciplinas de Sistema Internacional:
Estrutura e Dinâmica, Direito do Trabalho e
História do Brasil. Informações: (16) 3711-1800.
n Bolsas Faep – Encontra-se disponibilizado

junto ao Fundo de Apoio ao Ensino e Pesquisa,
o programa de “Apoio a Implantação de Novos
Projetos Temáticos”. Edital detalhado e Formu-
lário específico para este programa, já em vi-
gência, encontram-se no endereço: www.prp.u-
nicamp.br/faep/.
n Voluntários – Procura-se voluntários para

desenvolver projetos e atividades em entida-
des e escolas. Pode ser estudantes de qual-
quer área, como ambiental, educacional, infor-
mática, cultural, etc. Contatos: Flávia Pereira
Silva, e-mail: flaviasife@hoyler.edu.br ou
flavia@cemeq.unicamp.br, telefone - (19) 9107-
5939 ou (19) 3897-6099 das 15 às 19 horas.
n Oncologia – 1º Prêmio de Oncologia

Novartis – Saúde Brasil podem ser obtidas
nos sites: www.saudebrasilnet.com.br ou
www.novartisoncologia.com.br. Trata-se de um
concurso nacional na área de oncologia. Estão
sendo aceitos trabalhos científicos e projetos
sociais. Estudantes de medicina, residentes e
médicos poderão apresentar os trabalhos e
compartilhar experiências que contribuíram para
melhorar as condições de tratamento e atendi-
mento ao paciente com câncer. Dúvidas: Fabíola
Spila, telefone (11) 3666.8300, e-mail: fabio-
la.spila@portavoz.com.br.
n Geotecnologias – A 3ª Mostra do Talento

n Otimização – Às segundas-feiras, o De-
partamento de Matemática Aplicada (DMA) do
Imecc, realiza os Seminários de Otimização.
O encontro, que reúne especialistas da área,
acontece, às 14 horas, na Sala de Reuniões do
DMA. Dia 7 (segunda-feira), o professor Rodrigo
Portugal fala sobre “Equilateralidade em Trian-
gulações de Superfícies”. No dia 14 de abril,
professor Roberto Carlos Thomé, apresenta o
tema “Método das Assíntoticas Móveis”.
n Museus Municipais - O Departamento

de Geociências Aplicadas ao Ensino do Institu-
to de Geociências, promove dia  8 (terça-feira),
a palestra “Museus Municipais de Campinas:
caminhos e descaminhos”, que será apresen-
tada pela Profa. Dra. Sonia Fardin, Coordena-
dora de Museus (Secretaria Municipal de Cul-
tura de Campinas/Prefeitura Municipal de Cam-
pinas), às 9 horas, na Sala EB 07 do Instituto
de Geociências. Informações 37884568.
n Eribêra – O show de lançamento do CD

“Eribêra” acontece no dia 9 (quarta-feira), às
12h30, no auditório do IA. Uliana Dias (voz) e
Marcel Rocha (guitarra) formam o duo Eribêra.
Ele, advogado e guitarrista, mestrando em
música popular. Ela, socióloga e cantora, ex-
aluna de música popular e mestranda em histó-
ria social da cultura na Unicamp. Conheça o
duo em www.bgol.com.br/cultura/eri.htm
n Melhoria de processo – O Softex Cam-

pinas promove o seminário “Introdução à
Melhoria de Processo de Software com ISO/
IEC 15504 (SPICE) e CMMI Integration. O
evento é uma parceria com o Centro de Pes-
quisa Renato Archer. Dia 11 de Abril de 2003,
das 8h30 às 17 horas. Local: CenPRA - Cen-
tro de Pesquisas Renato Archer,    Rodovia
Dom Pedro I, km 143,6, bairro: Amarais –
Campinas / SP. Informações e inscrições:
tibeti@cps.softex.br, telefone (19) 3287-7060.
n Oficina de Física – O Instituto de Física

Gleb Wataghin (IFGW) da Unicamp e o Labo-
ratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) or-
ganizam, no próximo dia 12 (sábado), a 6a

Oficina de Física: Aplicações de Física em Bi-
ologia e Medicina. O objetivo é divulgar infor-
mações atuais sobre ciência através de pales-
tras dinâmicas e demonstrações sobre temas
relacionados com as pesquisas atuais em físi-
ca. O evento, que será realizado no auditório
do IFGW, é dirigido ao público em geral, com
uma grande participação de professores do
ensino médio. Além de palestras, a programa-
ção incluirá também uma visita às instalações
do LNLS. Informações e inscrições podem ser
obtidas em www.ifi.unicamp.br ou por telefone
3788-5303 (com Dirce).
n Voz – Campanha da Voz será realizada

nos dias 12 (sábado) a 16 de abril, a partir das
9 horas, no ambulatório de Otorrinolaringologia
do HC (2o andar), coordenada pelo médico
Agrício Nubiato Crespo. Como parte dos tra-
balhos, mais de 30 médicos e equipe para-
médica estarão envolvidos no atendimento aos
pacientes encaminhados dos Postos de Saúde
com histórico para investigação detalhada. Os
casos de demanda espontânea também serão
atendidos e se submeterão à triagem no hospi-
tal. A entrada é franca e gratuita. Informações
sobre a participação na campanha: telefones
3788-7523 ou 3255-1966.
n SisPot 2003 – O Encontro de Pesquisa-

dores em Sistemas de Potência (SistPot) será
realizado nos dias 14 e 15 de abril, na Faculda-
de de Engenharia Elétrica e de Computação
(FEEC). O evento tem como objetivos divul-
gar trabalhos de pesquisas na área de siste-
mas de potência e criar oportunidade para os
alunos apresentarem seus trabalhos. Mais in-
formações: http://www.dsee.fee.unicamp.br/
~ccastro/SisPot-2003/welcome.html

 n Michel Debrun – O Departamento de
Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas promove, sob a coordenação do pro-
fessor Michael Beaumont Wrigley e em parce-
ria com a Unesp de Marília e Rio Claro, o 7o

Colóquio Internacional Michel Debrun: Novas
Tendências das Ciências Cognitivas no Sécu-
lo 21, no período de 22 a 24 de abril. O evento,
que é também uma homenagem ao professor
Michel Debrun, Titular e Emérito da Unicamp,
fundador do Centro de Lógica, Epistemologia e
História da Ciência, CLE, propõe-se a ser um
grande fórum de incentivo, discussão, atualiza-
ção e debate na área das ciências cognitivas,
uma das mais áreas da ciência contemporâ-
nea. Por se tratar de um campo multidisciplinar
por excelência, o evento contará com a partici-
pação não apenas de filósofos mas também de
psicólogos, médicos, lingüistas, engenheiros,
entre outros profissionais e estudantes de gra-
duação e pós-graduação das mais diversas
áreas do conhecimento. Informações: clau-
dio@unicamp.br.
n Colóquio IFGW – Palestra “Utilização

de aceleradores em sistemas subcríticos para

q Biologia – “Matinhas nebulares e vege-
tação rupícola dos aparados da serra geral (sc/
rs), sul do Brasil” (doutorado). Candidato: Daniel
de Barcellos Falkenberg. Orientador: professor
George John Shepherd. Dia: 7 de abril, às 10
horas, Sala de Defesa de Tese da Pós-Gradu-
ação do IB.

“Avanços e perspectivas na caracterização
do Picobirnavírus: inoculação em linhagens
celulares, histologia de intestino de ratos e tes-
tes de RT-PCR “ (doutorado). Candidato: Daniel
Roberto Coradi de Freitas . Orientadora: pro-
fessora Maria Silvia Viccari Gatti . Dia: 11 de
abril, às 14 horas, Sala de defesa de tese da
pós-graduação do IB.

“Ecologia do forrageamento e recrutamento
na formiga gnamptogenys moelleri (forel) (pone-
rinae: ectatommini)” (mestrado). Candidato:
Rodrigo Cogni. Orientador: professor Paulo
Sérgio Moreira Carvalho de Oliveira . Dia: 15
de abril, às 14 horas, Sala de defesa de tese da
Pós-graduação do IB.

“Estudo da distribuição da celula de schwann
na junção neuromuscular de camundongos
distróficos da linhagem MDX” (mestrado). Can-
didata: Candida Luiza Tonizza de carvalho.
Orientadora: professora Maria Julia Marques.

geração de energia e queima de resíduos nu-
cleares. A situação mundial e uma proposta de
programa de P& D nacional”, com professor
José Rubens Maiorino, diretor de Projetos Es-
peciais do IPEN – São Paulo no dia 24 de
abril, às 16 horas, no Auditório do instituto.
n Mini Baja – De 24 a 27 de abril acontece

em Piracicaba a Competição SAE BRASIL
de Mini Baja. Em sua 9a. edição, a competi-
ção é considerada uma fomentadora de talen-
tos, ao fornecer engenheiros qualificados para
as principais indústrias do setor automobilístico
do País. A Unicamp participará da competição
com 2 equipes. Durante 4 dias, mais de mil
alunos de universidades de Engenharia de 11
Estados do Brasil se reunirão no Esporte Clu-
be Piracicabano de Automobilismo (ECPA),
para mostrar habilidades como empreendedo-
res, projetistas e construtores, e mostrar que,
também, são bons pilotos. Como prêmio, as
duas primeiras colocadas na classificação ge-
ral participaram da SAE MidWest Mini Baja
Competition, nos EUA, que será realizada de
5 a 8 de junho e reunirá mais de 100 escolas de
engenharia do mundo todo. Mais informações:
www.saebrasil.org.br

Científico, promovida pela GIS Brasil, premia-
rá estudantes da área de geotecnologias. Para
participar do concurso o trabalho deve mostrar
aplicações práticas das geotecnologias em áre-
as como meio ambiente, gestão de cidades,
telecomunicações, energia elétrica, saneamento,
planejamento territorial, ou qualquer outra que
venha a contribuir com o dia-a-dia das corpo-
rações públicas ou privadas. A 3a Mostra acon-
tece de 19 e 22 de agosto, no Palácio de Con-
venções do Anhembi, em São Paulo, paralela-
mente ao COMDEX Sucesu-SP – Brasil 2003.
Os interessados podem se inscrever até o dia
15 de abril. Outras informações: telefone: (11)
3039-5968.
n Comunidade Saudável – Estão abertas

até o dia 5 de maio as inscrições para o 3º
Encontro  Comunidade Saudável, que aconte-
ce de 5 a 8 de maio no Centro de Conveções
da Unicamp. As inscrições podem ser feitas na
Extecamp ou pelo site. Mais informações: pro-
fessor Rangel – telefones 3788-1153 ou 3289-
2524, site www.extecamp.unicamp.br/comuni-
dadesaudavel/index.htm.
n Educação – A 10ª edição do Educador –

Congresso Internacional de Educação – que
tem o tema “Idealismo Empreendedor: Exce-
lência nas Instituições de Ensino”, será reali-
zado de 14 a 17 de maio, no Expo Center
Norte, em São Paulo, paralelamente a Educar
– Feira Internacional de Educação – é destina-
do aos profissionais da área, especialmente
mantenedores, diretores e  gestores de ensino
privado. O objetivo é intercambiar informações
no campo da pesquisa e do desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem, como
também oferecer conteúdo técnico para facilitar
a administração de estabelecimentos de ensino
da educação infantil ao ensino superior.

Dia: 16 de abril, às 14 horas, Sala de defesa de
tese da Pós-graduação do IB.
q Economia – “Globalização e Estratégi-

as Competitivas na Indústria Automobilística:
Uma Abordagem a partir das Principais
Montadoras Instaladas no Brasil” (doutorado).
Candidato: Enéas Gonçalves de Carvalho.
Orientador: profesor Wilson Suzigan. Dia: 10
de abril, às 10 horas, Sala 23 do Pavilhão de
Pós-Graduação do Instituto de Economia.

“Inserção Internacional e Mercado de Tra-
balho - O Brasil nos Anos 90” (doutorado).
Candidato: Valdir Iusif Dainez. Orientador: pro-
fessor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira. Dia:
14 de abril, às 9h30, Sala 23 do Pavilhão de
Pós-Graduação do Instituto de Economia.
q Engenharia de Alimentos – “Estudo

comparativo do processo de torração de amên-
doas de cupuaçu por microondas frente ao pro-
cesso de torração convencional” (mestrado).
Candidato: Nádia Rosa Pereira. Orientador:
professor Antonio Marsaioli Junior. Dia: 8 de
abril, às 9 horas, Salão Nobre - FEA.
q Engenharia Mecânica – “Avaliação de

Tensões Residuais em Soldas de Dutos utilizan-
do o efeito acustoelástico” (mestrado). Candida-
to: Marcilio Haddad Andrino. Orientador: profes-
sor Auteliano Antunes dos Santos Junior. Dia: 7
de abril, às 9 horas, Auditório do Bloco K.

“Determinação das Constantes Acustor-
lísticas para Aço API 5 L - X70 para Gas”
(doutorado). Candidato: Sidney Felix Caeta-
no. Orientador: professor Auteliano Antunes dos
Santos Junior. Dia: 8 de abril, às 14 horas,
Auditório do Bloco K - FEM.

“Avaliação das Propriedades do Pericárdio
Bovino Liofilizado” (doutorado). Candidata:
Marina Junko Shiotsu Maizato. Orientadora:
professora Cecília Amélia de Carvalho Zavaglia.
Dia: 15 de abril, às 9 horas, auditório de tese do
bloco ID2 .

“Mancais Segmentados com Lubrificação
Ativa – Teoria, Experimento e Aplicação” (dou-
torado). Candidato: Rodrigo Nicoletti. Orientador:
professor Ilmar Ferreira Santos. Dia: 15 de abril,
às 9 horas, Auditório do bloco K.
q Filosofia e Ciências Humanas – “O

Papel do Facto da Razão na Fundamentação
da Moralidade em Kant” (mestrado). Candidata:
Andréa Luisa Bucchile Faggion. Orientador:
professor Zeljko Loparic. Dia: 8 de abril, às 10
horas, Instituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas .
q Química – “Liberação térmica e foto-

química de óxido nítrico a partir de S-nitrosotióis
incorporados em matrizes de poli(etileno glicol)
e em hidrogel de copolímero em bloco PEO-
PPO-PEO” (doutorado). Candidata: Silvia
Mika Shishido. Orientador: professor Marcelo
Ganzarolli de Oliveira. Dia: 16 de abril, às 14
horas, mini-auditório do IQ.
q Correção: No Jornal da Unicamp

de 24 de fevereiro a 9 de março, página 10, foi
publicada a tese “Narrativas mitológicas Maku-
rap: Aspectos textuais e discursivos”, como
sendo da candidata Eliane Mara Silveira, que
na verdade defendeu a tese de doutorado “O
movimento de Saussure na fundação da lin-
güística”, defendida no dia 26 de fevereiro, no
IEL.

q O Globo

n 26 de março – A violenta tempestade
de areia que se abateu ontem sobre o Iraque
prejudicando o funcionamento de parte do
aparato bélico anglo-americano e atrasando
o avanço das tropas foi uma das mais se-
veras já registrada no país nos últimos anos.
(...) — Trata-se de um tremendo obstáculo
para os veículos militares — afirmou o almi-
rante Armando Vidigal, do Núcleo de Estu-
dos Estratégicos da Unicamp. — A areia
prejudica a lubrificação dos veículos e é
triturada em suas engrenagens.
q Jornal da Tarde

n 26 de março – Projeto contra a reser-
va de vagas para negros já foi apresenta-
do. Outro, que institui o sistema, está a ca-
minho. (...) De outro, o deputado Sebastião
Arcanjo, o Tiãozinho (PT), pretende apre-
sentar em 15 dias projeto de lei propondo o
contrário: a criação de cotas para negros
nas três universidades públicas paulistas -
USP, Unesp e Unicamp.
q Correio Popular

n 26 de março – Cento e cinqüenta pro-
fissionais da área de educação participam
nesta quarta-feira da abertura do ciclo de
mesas-redondas 2003 da Acorde - Coope-
rativa Educacional (CE). Neste primeiro en-
contro, o tema será "Alfabetização, Leitura e
Escrita". O evento acontece em parceria
com a Rede Anhangüera de Comunicação
(RAC), por meio do Correio-Escola, e com
o apoio da Faculdade de Educação, da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp).

n 27 de março – Mais da metade dos
bairros de Campinas que não possuem
asfalto deverá ter suas ruas pavimentadas
com o cascalho de aço da empresa Villares
Metals S.A., de Sumaré, em um prazo de
cerca de 14 meses. (...) A Central Analítica
do Instituto de Química da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) chegou a
analisar amostra do material retirado e con-
cluiu que o cascalho não oferece risco à
saúde e ao meio ambiente. A análise cus-
tou R$ 2.160,00 e foi pedida pela Prefeitura.
n Os estudos científicos sobre a leitura

tiveram um grande avanço nos últimos anos
no Brasil. A informação foi fornecida ontem à
noite pela professora Norma Sandra Ferreira,
da Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), durante
mesa-redonda organizada pela Cooperativa
Educacional Acorde e pelo projeto Correio
Escola, do Departamento de Educação da
Rede Anhangüera de Comunicação (RAC),
em parceria com a Lu Triunfo.
n 30 de março – O alerta feito pelos

técnicos da Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental de Campinas (Ce-
tesb) de que restam menos de dois anos
para que os 480 mil metros quadrados do
Aterro Sanitário Delta 1 atinjam a sua capa-
cidade máxima de armazenamento de lixo
afetou em cheio a vida de cada um dos
pouco mais de um milhão de habitantes da
cidade. (...) Todos devem saber que a re-
dução na quantidade de detritos dispensa-
dos na lata do lixo já começa desde o mo-
mento em que os materiais são produzidos
nas empresas”, afirma Waldir Bizzo, diretor
do Departamento de Limpeza Urbana (DLU)
e professor de Engenharia Térmica e de
Fluidos da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp).
n 30 de março – A ameaça já havia

sido profetizada pelo então professor do De-
partamento de Botânica da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp),
Hermógenes de Freitas Leitão Filho, em
1995.

n 31 de março – O percussionista
Vinicius Geribello, ex-aluno da Unicamp,
comemora hoje seus 50 anos de vida e 31
de carreira reunindo mais de 100 músicos
na Estação Cultura. (...) “O Adail (músico
da cidade) durante um ensaio na Unicamp,
me ensinou que o Hino Nacional é um frevo,
por isso é alegre”, recorda o percussionista.
q Folha de S.Paulo

n 26 de março – A verdade sobre o
programa Fome Zero está cercada de mui-
tas versões, algumas de caráter meramen-
te especulativo, outras alimentadas por vie-
ses interesseiros que costumam servir de
escudo a analistas pouco comprometidos
com uma efetiva política de combate à mi-
séria no Brasil. (...) Pois bem, no dicionário
da qualificação profissional na área de se-
gurança alimentar, José Graziano é estrela
de primeira grandeza. Formulador, estudio-
so aplicado da questão, zeloso e fiel intér-
prete do ideário mais condizente com a re-
alidade nacional, este professor da Unicamp
se insere, seguramente, entre os mais pre-
parados para coordenar o programa-símbo-
lo do governo Lula.

O professor emérito e titular da Unicamp, psiquiatra Maurício Knobel
(foto), receberá homenagem do Departamento de Crianças e Adolescentes
da Associação Psicanalítica Argentina (APA – www.apa.org.ar/) em um
simpósio extraordinário que será realizado em Buenos Aires (Argentina) no
dia 15 de abril próximo, onde ele falará sobre “Experiência clínica com
adolescentes: 40 anos de trabalho e estudo”. Posteriormente, Knobel deve-
rá acompanhar supervisões clínicas com psicanalistas argentinos.

Homenagem


