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q Correio Popular
n 25 de abril – A Unidade de Oftalmo-

logia do Centro Médico Campinas (CMC)
acaba de ser credenciada pelo Ministério da
Saúde para o Serviço de Transplante de
Córnea. Em Campinas, vários serviços es-
tão credenciados a realizar transplantes de
córnea, como o Hospital das Clínicas da
Unicamp, CMC, Instituto Penido Burnier,
Clínicas Signorelli e Raskin, integrantes do
Banco de Olhos de Campinas
n 24 de abril - O Ambulatório de

Oftalmologia do Hospital das Clínicas da
Unicamp promove neste sábado, 26 de
abril, mais uma edição do projeto Catarata,
que atende pessoas com idade acima de
50 anos.
n 20 de abril - Método desenvolvido

pelo neurocirurgião Yvens Fernandes, da
disciplina de Neurocirurgia da Unicamp, está
permitindo incisões menores no crânio para
a realização de cirurgias cerebrais.
q O Estado de São Paulo
n 24 de abril - Os críticos literários e

professores de Literatura da Unicamp Pau-
lo Franchetti e Alcir Pécora lançam hoje, na
Livraria Boa Vista, seus respectivos livros
O Sangue dos Dias Transparentes (124 pá-
ginas, R$ 20) e Rudimentos da Vida Cole-
tiva (96 páginas, R$ 19), ambos pela Ateliê
Editorial. O primeiro é uma reunião de con-
tos e o segundo, uma narrativa, “uma fic-
ção-teórica” sobre as escolas críticas do
Brasil, como a sociológica, a literária e a
histórica. A livraria fica na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 2.007, tel. 3031-4158.
q Valor Econômico
n 23 de abril - “Estamos formando

um novo Vale do Silício, só que de maneira
planejada”, diz o físico Rogério César de
Cerqueira Leite, um dos idealizadores do
Pólo de Alta Tecnologia de Campinas.
n 23 de abril - Campinas é a 21ª

melhor cidade do Brasil em qualidade de
vida, segundo o Atlas da Exclusão Social,
elaborado por pesquisadores da Universida-
de de São Paulo (USP), Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) e Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC).
n 23 de abril - Campinas ocupa

lugar de destaque entre as principais pes-
quisas de genômica do mundo. São traba-
lhos de mapeamento genético, que têm
como missão, em médio prazo, apontar
soluções inovadoras para o setor agroin-
dustrial, responsável, no ano passado, por
um PIB de R$ 424,32 bilhões, segundo a
Confederação Nacional da Agricultura.”De-
ntro de cinco a sete anos teremos uma apli-
cação direta de nossa pesquisa na agroin-
dústria brasileira”, diz Paulo Arruda, um dos
diretores da Allelyx, empresa criada em
Campinas por pesquisadores de universi-
dades paulistas (Unicamp, USP e Unesp)
para intensificar o seqüenciamento genômico
da laranja, eucalipto e cana-de-açúcar.
q Jornal da Tarde
n 21 de abril - A comunidade cientí-

fica brasileira, noticiou este jornal que está
preocupada com a falta de definições claras
sobre a orientação do governo Lula para o
setor. Há inquietações mais específicas. O
reitor da Unicamp, Carlos Henrique de Brito
Cruz, além de apontar a falta de uma estra-
tégia “para levar as pesquisas das univer-
sidades para as empresas”, destaca a in-
certeza diante de outra questão crucial: o
destino dos fundos setoriais de financiamento
à ciência e tecnologia, criados no governo
Fernando Henrique, os quais carrearam
novos e expressivos recursos para a pes-
quisa no País.
q Cruzeiro Net
n 20 de abril - A empresa Ci&T

Systems comemora oito anos de atividades
este mês, com vendas de R$ 15 milhões
anuais e 140 funcionários. Tamanho suces-
so, em tão pouco tempo, foi alcançado, pela
então microempresa, sob o comando de três
jovens formados no início da década de 1990
em engenharia da computação na Unicamp.
q Portal Ambiente Brasil
n 17 de abril - Um projeto temático

elaborado conjuntamente pela Unicamp e
pela USP fornecerá subsídios para que o
país dê um passo significativo na geração
de energia elétrica, a partir do aproveita-
mento da biomassa da cana-de-açúcar.

n Seminários de Otimização – Os Semi-
nários de Otimização, organizados toda segun-
da-feira pelo Departamento de Matemática Apli-
cada (DMA) do Imecc, são realizados às 14
horas, na Sala de Reuniões do DMA (121).
Confira a programação do mês de maio: Dia 5
(segunda-feira), Sistemas KKT (parte 2), com
Luziane F. Mendonça; dia 12, a palestra de
Laura Schuverdt será sobre Algoritmos PNL
para OVO; dia 19, o tema será Estratégia
Matrix-Free em Métodos Newton-Inexatos,
com Júlia Toledo e dia 26, a parte 3, dos Siste-
mas KKT, será proferida por Raul Vignau.
n Universidade/Empresa – O Serviço de

Apoio ao Estudante organiza, este semestre,
um Ciclo de Palestras sobre Integração Uni-
camp/Empresa. As palestras acontecem nos
dias 6, 13, 20 de maio, 17 de junho e 1o de
julho. No dia 6 (terça-feira), das 12h30 às 13h10,
no Auditório da Biblioteca Central, será a apre-
sentação da Votorantim. Dia 13 de maio o re-
presentante da Petrobrás fará a palestra e no
dia 20 a Solvay. Em junho a Du Pont terá
espaço no dia 17 e no dia 1o de julho a
Copersucar encerra a programação do semes-
tre. Os temas a serem tratados são: Ética pro-
fissional, responsabilidade social e perfil do pro-
fissional e da empresa.
n Parceria – A Unicamp e a Itautec organi-

zam no dia 30 de maio, em São Paulo, semi-
nário conjunto para divulgar os trabalhos em
andamento nas duas instituições com o objeti-
vo de motivar projetos em parceria. As propos-
tas serão recebidas até dia 7 (quarta-feira). As
áreas de interesse da Itautec são proces-
samento de alto desempenho, biometria, com-
pressão de dados e de imagens, OCR/ICR,
entre outras. Mais informações estão disponí-
veis na página ww.prp.unicamp.br/Itautec.
n Palestras Técnicas – O Grupo de Estudos

em Logística (GEL) promove palestras de re-
ciclagem voltado para interessados da área. Dia 8
de maio será a palestra “e-Logística: os desafios
do comércio eletrônico”, no Auditório da FEC, no
prédio novo (azul) térreo. Horário: das 18h30 às
21 horas. Informações: beth@fec.unicamp.br.
n Série cultural – A Associação de Docen-

tes da Unicamp (Adunicamp) iniciou sua Série
Cultural hoje com uma programação que se
estende até junho. A programação acontece no
auditório da associação, que acaba de ser
climatizado para ser um novo espaço cultural
na universidade. As atividades acontecem sem-
pre às 12 horas. Dia 8 (quinta-feira), acontece o
show do Metalmorfose; dia 14, o Quinteto de
Metais faz apresentação; dia 21 é a vez do Trio
Camaleon e no dia 29, será o Grupo de música
brasileira da Unicamp (choro). Em junho, dia
10, o Grupo de percussão da Unicamp se apre-
senta para o público em geral.
n Educação superior – “Educação Superi-

or na área da Saúde: reflexões e transformações
nos processos educativos” no dia 9 (sexta-fei-
ra), das 8 às 17 horas, no Salão Nobre da Facul-
dade de Educação. Consta da programação
palestras com os professores Águeda Bernardete
Bittencourt, Márcia M. Strazzacappa Hernandez
e das áreas de enfermagem, medicina e odonto-
logia, farmácia, nutrição, fisioterapia, psicologia
e outras. Inscrições e informações: Secretaria
de Eventos da Faculdade de Educação, telefo-
ne 3788-5565, email: eventofe@unicamp.br.
n Qualidade – Workshop da Qualidade e

Produtividade em Software a ser realizado nos
dias 7 a 9 (quarta a sexta-feira), em Brasília.
No primeiro dia serão oferecidos quatro tutoriais,
sem qualquer ônus para os participantes, en-
quanto o segundo dia será dedicado a pales-
tras, um painel e mini-apresentações. Informa-
ções e inscrições: www.mct.gov.br/sepin.
n Conversas sobre Música – Outras edi-

ções do evento Conversas sobre Música acon-
tece no dia 14 de maio, das 18 às 19 horas, na
Sala de Congregação FE. Os convidados desta
vez são os professores Jorge Luiz Schoreder
(Laborarte/FE) e Silvia Cordeiro Nassif (GPPL-
FE). Em junho, a programação prossegue no
dia 4, no mesmo local e horário. As inscrições
são feitas no local. Informações: (19) 3788-
5565  ou e-mail: eventofe@unicamp.br.
n Campinas Inova – Com o tema “Conhe-

cimento e Inovação - Trajetórias para o Futuro”,
acontece no dia 15 de maio, das 9 às 17h30, no
Centro de Convenções, o Campinas Inova.  Os
temas a serem abordados são: gestão do co-
nhecimento, propriedade intelectual, exploração
e apropriação de ativos, elaboração e análise de
contratos, alavancagem de recursos, financia-
mento à inovação e outros. Durante o evento
acontece o lançamento oficial da Agência de Ino-
vação da Unicamp, que será uma referência
nos arranjos e na promoção da inovação, disse-
minando uma cultura favorável à inovação, à
negociação da propriedade intelectual e à reali-
zação de ações cooperativas. A participação é
gratuita, mas a inscrição é obrigatória. Detalhes

no site: www.campinasinova.unicamp.br.
n Empreendedorismo – Dias 11, 12 e 13

de junho será realizada a conferência Endeavor
de Empreendedorismo, no Hotel The Royal Palm
Plaza. O evento discutirá questões sobre Como
construir uma empresa para durar e crescer;
quais fatores diferenciam empresas vencedo-
ras; qual a mentalidade do líder de uma empresa
eterna; saiba como crescer com a ajuda dos
outros e descubra que tipo de apoio seu negócio
precisa. Reunirá especialistas das mais diver-
sas indústrias, como AMBEV, Pixel Software,
Gerdau, Natura, Revista Trip, Yázigi Internacio-
nal e outras. No dia 11, às 20 horas, haver
entrega dos prêmios do concurso “Empreende-
dores do Novo Brasil”, do Instituto Empreender
Endeavor e Você S.A. Informações e inscri-
ções: www.conferenciaendeavor.com.br.

n Ouvidoria – O diretor associado da Facul-
dade de Educação, professor Jorge Megid Neto,
foi nomeado membro do Conselho Consultivo
da Ouvidoria Geral do Município de Campinas.
O Conselho Consultivo, composto por seis
membros, tomou posse no dia 10 de abril, com
a finalidade de assessorar a Ouvidoria Geral do
Município em suas ações. A principal atribuição
da Ouvidoria Geral do Município de Campinas
é receber reclamações e sugestões dos usuári-
os dos serviços públicos municipais que não
forem atendidos ou não puderem esperar pelo
prazo da prefeitura por razões graves, bem como
denúncias de irregularidades ou de corrupção na
administração, apurá-las, tomar providências e
propor encaminhamentos para corrigi-las.
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-
zada 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.
n Saúde e trabalho – O Departamento de

Medicina Preventiva e Social da Unicamp pro-
move, nos dias 21 a 23 de maio, um curso
sobre o Projeto Saúde e Trabalho no México e
no Brasil construindo o Observatório das Amé-
ricas. É destinado à comunidade universitária,
aos profissionais de serviços, sindicalistas e
técnicos envolvidos com saúde e ambientes
de trabalho. As aulas terão tradução simultâ-
nea, do inglês para o português, e serão minis-
tradas no salão nobre da FCM. As inscrições e
mais informações sobre a programação deve-
rão ser dadas através do e-mail do professor
Heleno (helenocf@unicamp.br). Os professo-
res convidados pertencem ao quadro da Esco-
la de Engenharia da Universidade de Lowell –
Massachusetts. Seus currículos pessoais e a
descrição de trabalhos podem ser vistos em
http://www.uml.edu/Dept/WE/people/faculty/
quinn.htm e http://www.uml.edu/Dept/WE/
people/faculty/kriebel.htm.

n Itaú Cultural – Até 22 de maio, alunos de
mestrado ou doutorado de qualquer universida-
de brasileira, com projetos voltados para o estu-
do de artemídia, e da relação entre artes e mídias,
podem se inscrever no processo de seleção do
programa Rumos Itaú Cultural Pesquisa - o novo
segmento do tradicional programa de incentivo à
produção da instituição - o Rumos, dedicado ao
fomento, formação e difusão de artistas de todo o
país em várias áreas de expressão. O apoio
consiste de uma bolsa de estudos mensal por
um período de até quatro meses para o desen-
volvimento dos trabalhos dos estudantes seleci-
onados. Além do aporte financeiro, os seleciona-
dos poderão usufruir de toda a estrutura do Cen-
tro de Documentação e Referência (CDR) do
Itaú Cultural. As inscrições devem ser feitas
exclusivamente pelo site www.itaucultural.org.br.
n Áreas verdes – Curso de Manejo em

Áreas Verdes, dias 28 a 30 de maio, na Estân-
cia Turística de Holambra (São Paulo). Os par-
ticipantes visitarão um moderno Viveiro de Mu-
das. Informações: telefone 3234-5186, e-mail:
cursos@centropaisagistico.com.br ou pelo en-
dereço www.centropaisagistico.com.br.
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 até 30 de
maio, encontram-se no endereço: www.prp.
unicamp.br/faep/.
n Marx e Engels – Inscrição de trabalhos

para o 3o Colóquio Marx e Engels: Marxismo e
Socialismo no século 21 que ocorrerá de 3 a 7

de novembro. O prazo para a inscrição das
comunicações vai até 30 de junho. A promoção
é do Centro de Estudos Marxistas (Cemarx),
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
Desta vez, o tema geral são as condições e a
luta para a reorganização do movimento socia-
lista internacional. Fazem parte da programação
mesas-redondas e sessões de comunicações
coordenadas. O pesquisador deverá enviar um
resumo da sua comunicação para o Cemarx.
Informações: 3788-1639 ou www.unicamp.br/
cemarx/  cemarx@unicamp.br.
n Cultura Islã – A Biblioteca do IFCH realiza

Mostra da Cultura do Islã, até 30 de junho, das 9
às 21h30. A exposição é composta por livros
relativos à cultura islâmica: arte, história, cultura,
sociologia e temas correlatos. Informações com
Clarinda Rodrigues Lucas, telefone 3788-1586.
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 as terças e quintas-
feiras, das 12h10 às 13h20, na sala IB-16, na
Biologia. O Curso de Salsa & Ritmos Latinos,
às sextas-feiras, das 12h10 às 13h20, na sala
IH08, no IFCH. Informações: José Roberto da
Silva (artesolidaria@hotmail.com).
n Bureau Veritas – Curso de Especialização

em Gestão de Segurança, Saúde, Meio Ambien-
te e Qualidade, oferecido pela terceira vez pelo
Instituto de Economia/Unicamp, em conjunto com
o Bureau Veritas. Mais informações: 3788-5748,
sites www.eco.unicamp.br/projetos/mterras/in-
dex.html  e  www.eco.unicamp.br/projetos/agua/
projetositeagua3.html.
n Oncologia – As informações do 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 soci-
ais. Estudantes de medicina, residentes e médi-
cos poderão apresentar os trabalhos e comparti-
lhar experiências que contribuíram para melhorar
as condições de tratamento e atendimento ao pa-
ciente com câncer. Dúvidas: Fabíola Spila, telefo-
ne (11) 3666.8300, e-mail: fabiola.spila@portavoz.
com.br.
n Resíduos sólidos – Curso de Extensão

“Gerenciamento, tratamento e disposição de re-
síduos sólidos”, de 21 a 25 de julho, das 8h30 às
18 horas, no Ceset (Limeira). Professores res-
ponsáveis: Fábio César da Silva e Eglé Novaes
Teixeira. Informações: (19) 3404-7143/7153.
n Referência bibliográfica – Em resposta

ao problema levantado pelos pesquisadores M.
Simkin e V. Roychowdhury da Universidade
da Califórnia em artigo à New Scientist de de-
zembro de 2002 (www.newscientist.com/
news/news.jsp) onde constatou-se o descaso
quanto a leitura dos trabalhos originais citados
pelos cientistas em suas publicações, um con-
junto de pesquisadores brasileiros se uniu na
construção de um website que presta serviço à
comunidade científica, pois permite que milha-
res de pessoas compartilhem um mesmo ban-
co de dados bibliográfico com milhares de refe-
rências. Endereço: www.hotreference.com.

STE   ES DA SEMANA

q Biologia – “Análise estrutural de duas
áreas de vegetação savânica (cerrado) sob
influência de gradientes ambientais complexos”
(doutorado). Candidato: Alexandre Uhlmann.
Orientador: professor Reinaldo Monteiro. Dia:
28 de abril, às 14 horas, CPG/IB - sala de
defesa de tese da Pós-Graduação.

“Variabilidade genética, grupos filogenéticos
e fatores de patogenicidade em escherichia coli
isoladas de águas superficiais e destinadas ao
consumo humano no estado de São Paulo”

(mestrado). Candidata: Laura Maria Mariscal
Ottoboni. Orientador: professor Renato Hohl
Orsi. Dia: 30 de abril, às 14 horas, CPG/IB -
sala de defesa de tese da Pós-Graduação.

“Nutrição mineral no crescimento e no meta-
bolismo de carboidratos solúveis em vernonia
herbacea (vell.) Rusby” (doutorado). Candida-
to: Geraldo Rogério Faustini Cuzzuol. Orien-
tadora: professora Lilian Beatriz Penteado
Zaidan. Dia: 5 de maio, às 9 horas, na sala de
defesa de tese da Pós-Graduação.

“A Comunidade de borboletas frugívoras da
Reserva de Santa Genebra, Campinas, Sp, Com
Ênfase na Flutuação Populacional De Anaea
Ryphea (Cramer) (Nymphalidae: Charaxinae) E
Sua Relação Com as Plantas Hospedeiras” (dou-
torado). Candidato: Arlindo Gomes Filho. Orien-
tador: professor Woodruff Whitman Benson. Dia:
9 de maio, às 14 horas, na sala de defesa de tese
da Pós-graduação do IB.
q Engenharia de Alimentos – “Secagem

do Figo (Ficus Carica L) variedade “Gigante de
Valinhos” em secador de bandejas” (mestrado).
Candidato: Honorato Pacco . Orientadora: pro-
fessora Florencia Cecilia Menegalli . Dia: 28 de
abril, às 9 horas, Salão Nobre - FEA.

“Análise de rótulos de alimentos embalados
importados comercializados no varejo da cida-
de de Campinas/SP” (mestrado). Candidata:
Sylvia Helena de Mendonça Villela. Orien-
tadora: professora Elisabete Salay. Dia: 30 de
abril, às 14 horas, no Salão Nobre.

“Separação de Glicose, Frutose, Oligos-
sacarídeos e Dextranas Utilizando Zeólitas” (dou-
torado). Candidato:Carlos André Veiga Burkert l.
Orientador: Francisco Maugeri Filho . Dia: 5 de
maio, às 14h30, no Salão Nobre.

“Otimização das condições de produção da
lipase por Geotrichum candidum NRRL-Y 552”
(doutorado). Candidata: Janaína Fernandes de
Medeiros Burkert . Orientadora: professora
Maria Isabel Rodrigues. Dia: 8 de maio, às
14h30, no Salão Nobre.

“Estudo do Processo de Temperagem do
Chocolate ao Leite e de Produtos Análogos
Elaborados com Liquor e Gordura de Cupuaçu”
(doutorado). Candidata: Kelly de Oliveira
Cohen. Orientadora: professora Marisa de
Nazaré Hoelz Jakix . Dia: 9 de maio, às 9
horas, Auditório do DTA.
q Física – “Aplicação das funções de qua-

se-probabilidade no estudo da dinâmica do
emaranhamento” (doutorado). Candidata: Liliana
Sanz de la Torre. Orientador: Kyoko Furuya.
Dia: 29 de abril, às 14 horas, Auditório da
Pós-Graduação.

“Estudo de Tochas de Plasma através da
Teoria da Similaridade” (mestrado). Candidato:
Pablo Jenner Paredez Angeles. Orientador:
professor Aruy Marotta. Dia: 30 de abril, às 10
horas, Auditório da Pós-Graduação.
q Matemática Estatística e Computação

Científica – “Estruturas quase-hermitianas
invariantes em espaços homogêneos de grupo
semi-simples” (doutorado). Candidata: Rita de
Cássia de Jesus Silva. Orientador: profesor
Luiz A. B. San Martin. Dia: 30 de abril, às 14
horas, sala 253 /Imecc.

“As equações de movimento de fluidos visco-
sos incompressíveis com fenômenos de difusão”
(doutorado). Candidato: Pedro Danizete Damázio.
Orientador: professor Marko A. Rojas Medar. Dia:
5 de maio, às 14 horas, sala 253/Imecc .

“Geometria não-comutativa e o modelo de
Connes-Lott” (mestrado). Candidato: Rafael
de Freitas Leão. Orientador: professor Jayme
Vaz Junior. Dia: 9 de maio, às 14 horas, sala
253/Imecc .
q Química – “Eficiência Fotodinâmica Das

Protoporfirinas Ix De Magnésio E Zinco” (dou-
torado). Candidata: Lilian Mussi. Orientador:
professor Renato Atílio Jorge. Dia: 28 de abril,
às 10 horas, no mini-auditório-IQ.

Comunidade Saudável

Um projeto piloto na área de saúde desenvolvido junto à população do Jardim São Marcos, em
Campinas, foi uma das inspirações para a realização do 3o Encontro Comunidade Saudável,
que será promovido pela  Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, no Centro de
Convenções da Unicamp. O evento, nos dias 5 a 8 de maio, será aberto às 18 horas pelo reitor
da Unicamp, Carlos Henrique de Brito Cruz, e contará com as presenças da prefeita de
Campinas , Izalene Tiene, e do prefeito de Pedreira (SP) – José Carlos Lena. 
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