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Universidade Estadual de Campinas � 2 a 8 de junho de 20030

nPesquisas na Feagri � A Coordena-
doria de Pós-Graduação da Faculdade de
Engenharia Agrícola realiza de 2 a 6 (segun-
da a sexta-feira), o �4o Workshop de Pós-Gra-
duação: O Workshop das Áreas de Concen-
tração�. O objetivo é possibilitar a reflexão e
discussão da Pós-Graduação na Faculdade
e a apresentação dos trabalhos sob a forma
oral e pôster para a divulgação dos traba-
lhos desenvolvidos nas cinco áreas de con-
centração da Feagri. Programação e infor-
mações:  http://www.agr.unicamp.br
nSeminários de Otimização � Os Se-

minários de Otimização, organizados toda se-
gunda-feira pelo Departamento de Matemá-
tica Aplicada (DMA) do Imecc, são realiza-
dos às 14 horas, na Sala de Reuniões do
DMA (121). Confira a programação: dia 2 (se-
gunda-feira), Juliano Francisco profere a pa-
lestra �Decomposição e Restauração em Sis-
temas KKT�.
nPalestras SAE � O Serviço de Apoio

ao Estudante programou novas palestras de
recrutamento. No dia 3 (terça-feira), repre-
sentante da empresa McKinsey, faz palestra
no auditório da Biblioteca Central, às 18 ho-
ras. Dia 17, será a Du Pont e no dia 1o de
julho a Copersucar encerra a programação
do semestre.
nColeta de sangue � Dias 4 (quarta-fei-

ra), 11, 17, 18 e 25 de junho coleta de san-
gue na Praça da Catedral (Rua 13 de maio,
centro de Campinas), das 8 às 12 horas com
â unidade volante. No dia 8 (domingo) have-
rá campanha no Parque Portugal (Av. Heitor
Penteado, 1671) , em frente ao portão de
acesso aos pedalinhos, das 9 às 12 horas.
Informações: telefones 3788-8720 (de segun-
da a sexta-feira) e 3788-8705 (todos os dias).
nLeituras literárias � O Projeto Leituras

Literárias do Departamento de Teoria Literá-
ria (IEL) promove para toda a comunidade
uma mesa-redonda com o escritor Rodrigo
Naves e a professora Vilma Arêas (Deba-
tedora) sobre o livro O Filantropo (Cia das
Letras), dia 4 (quarta-feira), às 14 horas, na
Sala de Colegiado do IEL. Informações:
3788-1513.
nConversas sobre Música � Outras edi-

ções do evento Conversas sobre Música
prossegue no dia 4 (quarta-feira), das 18 às
19 horas, na Sala de Congregação FE. As
inscrições são feitas no local. Informações:
(19) 3788-5565  ou e-mail: eventofe@uni-
camp.br.
nBioética � A Faculdade de Odontolo-

gia de Piracicaba e Unimep organizam o 1o

Fórum de Debates das Instituições de Ensi-
no Superior de Piracicaba sobre Bioética, no
dia 4 (quarta-feira),às 19 horas, no Salão da
Unimep (Rua Boa Morte número 1225). O
objetivo é promover intercâmbio e ações con-
juntas entre as IES de Piracicaba e comuni-
dades sobre aspectos conflitantes envolven-
do a sociedade e a universidade. O primeiro
tema será � A Bioética e atuação do profissi-
onal de Saúde�. No dia 11, no mesmo horá-
rio e local, será abordado o tema �Alimentos
Transgênicos � A polêmica e o direito de sa-
ber�. Entrada franca. Informações: (19) 3412-
5380/5212.
nDireito autoral � Palestra �Marcas e di-

reito autoral na área de software, no dia 4
(quarta-feira), das 14 às 17 horas, no auditó-
rio do Centro de Tecnologia (atrás do Banco
Real). Palestrante: Danielly Coutho, advo-
gada, Gerente Geral da Clarke Modet & Co.
de São Paulo. Promoção: Núcleo Softex
Campinas. Informações: (19) 3287-7060.
nPalestras Técnicas � O Grupo de Estu-

dos em Logística (GEL) promove palestras de
reciclagem voltado para interessados da área.
Dia 5 (quinta-feira) o tema será Operadores
Logísticos, no Auditório da FEC, no prédio
novo (azul) térreo. Horário: das 18h30 às 21
horas. Informações: beth@fec.unicamp.br.
nCuidadores � Iniciativa conjunta entre

o Serviço Social do HC e o Departamento
de Clínica Médica, será realizado, nos dias
5 e 6 (quinta e sexta-feira), o 7o Curso de
Cuidadores Informais na Assistência Domi-
ciliar. O evento, das 8 às 17h30, será condu-
zido no salão nobre da Faculdade de Ciênci-
as Médicas. O curso é voltado aos cuida-
dores que prestam assistência domiciliar. In-
formações: telefones (19) 3788-7250, 3788-
7460 e 3788-8014.
nMetabolismo demográfico � Seminá-

rio sobre �Metabolismo demográfico�, com
Alícia Bercovich (IBGE- RJ), dia 5 (quinta-
feira), às 14 horas, no Auditório do Núcleo
de Estudos de População (NEPO). Realiza-
ção: Programa de Pós-Graduação em Demo-
grafia � IFCH e Nepo/Unicamp. Informações
com Maria Ivonete - Fone: (19) 3788 5910
ou ivonete@nepo.unicamp.br.

nLogotipo do Ceset � O Centro Superi-
or de Educação Tecnológica (Ceset) está
com inscrições abertas para a criação de seu
logotipo. O logotipo da Unicamp não poderá
ser utilizado para compor o objeto deste con-
curso, seja em sua forma oficial, seja de for-
ma estilizada. O concurso é aberto a toda
comunidade da Unicamp (alunos, servidores
docentes e não docentes). Cada participan-
te poderá concorrer com até dois trabalhos.
Inscrições até dia 2 (segunda-feira). Mais in-
formações com Lenita no telefone (19) 3404-
7105.
nCurso AFPU � A Agência para a For-

mação Profissional da Unicamp (AFPU) re-
cebe, até dia 2 (segunda-feira), inscrições
para a segunda turma do curso de Higiene e
manipulação de alimentos, que será minis-
trado entre 9 e 13 de junho. Informações no
endereço: www.afpu.unicamp.br.
nVaga no IA � Processo de mobilidade

funcional para preenchimento de uma vaga
de Técnico Administrativo para o Instituto de
Artes. Inscrição de 2 a 10 de junho, na As-
sessoria do Instituto de Artes, das 8 às 16
horas, com Denilda Rodrigues Bortoletto,
atuia@iar.unicamp.br. Informações: http://
www.unicamp.br/unicamp/administracao/ad-
ministracao_prdu_dgrh.html
n�Vai, tá tendo Arte� � O Espaço Cultu-

ral Casa do Lago realiza a exposição �Vai, tá
tendo Arte�. O evento reúne trabalhos de 14
artistas formandos do Departamento de Ar-
tes Plásticas do Instituto de Artes (IA) da
Unicamp, que ingressaram no curso em
1998. Participam das mostras Gabriel Braga
(desenhos); Luisa Sandler (painel); Daniela
Elias, Marli Gonçalves, Tais Ribeiro, Lean-
dro Gazzi e Carlos Sarmento (pinturas); Si-
mone Peixoto (monotipias); Dayene Mari,
Ligia Luciene e Cheli Urban (instalação);
Fernanda Casari (escultura); Tomás Vega
(vídeo e gravuras), e Adriana Novaes (es-
culturas). A exposição está aberta ao públi-
co de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30,
e permanecerá aberta até dia 3 (terça-feira).
nVaga no IFCH � Processo de mobilida-

de funcional para preenchimento de uma
vaga de Técnico em Administração I para a
Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
Inscrições até dia 6 (sexta-feira). Informações
com Gilvani Rodrigues, e-mail:gilvani@uni-
camp.Br, telefone 3788-81611.
nVaga na USP � Estão abertas as inscri-

ções até dia 6 (sexta-feira) para o processo
seletivo a uma vaga de analista de sistemas
e uma para especialista em laboratório, am-
bas exigindo nível superior junto ao Depar-
tamento de Genética da FMRP-USP. Infor-
mações www.fmrp.usp.br/.
nEleição SBPC � A Sociedade Brasilei-

ra para o Progresso da Ciência (SBPC) re-
ceberá os votos para renovação da diretoria
e parte de seu conselho pela Internet nesta
eleição até dia 12 de junho. Anteriormente, a
entidade enviava a cédula de votação para
os sócios pelo Correio, mas decidiu este ano
dar preferência ao sistema eletrônico. Só
podem votar os sócios quites com a institui-
ção. Cada um receberá um login e uma se-
nha para votar pelo computador, no site http:/
/www.sbpcnet.org.br. A votação por carta só
será permitida em casos excepcionais. O
sócio que não tem acesso a computador
deverá entrar em contato com a secretaria
da SBPC para receber orientações sobre
como votar. A apuração será no dia seguinte
e a posse se realizará na reunião anual da
SBPC, de 13 a 18 de julho, na Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE).
nHidroponia � A Faculdade de Engenha-

ria Agrícola (Feagri) e o Comitê Brasileiro de
Desenvolvimento e Aplicação de Plásticos na
Agricultura (Cobapla) promovem o 5o Encon-
tro de Hidroponia e Cultivo sem Solo nos dias
18 a 20 de junho no Auditório da Biblioteca
Central da Unicamp. As inscrições podem ser
feitas na Secretaria de Extensão (3788-1088)
da Feagri ou através do site  www.hidropo-
nia.com.br. Entre os temas a serem debati-
dos estão Métodos Alternativos no Controle
de Doenças de Flores e Hortaliças e Cultivo
Intensivo. Também haverá visitas a cultivos
da região.
nTecnologias de informação � Evento

inter e multidisciplinar, organizado pelo Cen-
tro de Pesquisas Renato Archer e Unicamp,
com o objetivo de promover o encontro de
empresários, pesquisadores, educadores, e
gerentes de vários segmentos como Gestão,
Sistemas de Informação, Tecnologias de in-
formação e outros. Acontece no dia 26 de
junho em diversos locais (vide programa no
site). O objetivo é a troca de experiências
entre os participantes e também a apresen-
tação de trabalhos prospectivos e acadêmi-

cos relacionados com o tema Gestão em SI
e TI. Informações: www.cenpra.gov.br/.

Cultura Islã � A Biblioteca do IFCH reali-
za Mostra da Cultura do Islã, até 30 de ju-
nho, das 9 às 21h30. A exposição é compos-
ta por livros relativos à cultura islâmica: arte,
história, cultura, sociologia e temas cor-
relatos. Informações com Clarinda Rodrigues
Lucas, telefone 3788-1586.

Arte e humanização � A diretoria execu-
tiva do Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (Caism) promove a mostra do
Acervo �Arte e humanização� (segundo mó-
dulo) até dia 30 de junho. O evento reúne
trabalhos em aquarela de artistas contem-
porâneos, cujo material fará parte da Gale-
ria permanente no saguão de entrada do
hospital. Informações: telefone 3788-9300.

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 pro-
moção é do Centro de Estudos Marxistas
(Cemarx), do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas. Desta vez, serão abordados temas
como: as condições e a luta para a reorgani-
zação do movimento socialista internacional.
Fazem parte da programação mesas-redon-
das e sessões de comunicações coordena-
das. O pesquisador deverá enviar um resumo
da sua comunicação para o Cemarx. Informa-
ções: 3788-1639 ou www.unicamp.br/cemarx/
, cemarx@unicamp.br.

Roteiristas � As inscrições para o Con-
curso Nacional de Roteiro: Cidade dos Ho-
mens, podem ser feitas no dia 10 de julho
pelo telefone (11) 3120-7835 ou pelo site
www.cinematico.com.br.
nPrêmio PUC � Estão abertas, até 13

de julho, as inscrições para o 3o Prêmio Mos-
tra PUC. O objetivo estimular os universitári-
os a usar o conhecimento como forma de
construir ações capazes de influenciar a so-
ciedade. Podem concorrer aos quatro prê-
mios de R$12 mil, alunos de cursos de gradu-
açã0ou pós-graduação regularmente matri-
culados, no ano de 2003, em qualquer esta-
belecimento de ensino superior brasileiro,
sendo os trabalhos desenvolvidos, obrigato-
riamente, em equipe.  Os alunos podem ins-
crever seus projetos dentro as quatro catego-
rias: Ciência Sociais; Teologia e C.Humanas;
Técnico Científica; e Biomédicas. Informações:
www.puc-rio.br/mostrapuc.
nResíduos sólidos � Curso de Exten-

são Gerenciamento, tratamento e disposição
de resíduos sólidos, de 21 a 25 de julho, das
8h30 às 18 horas, no Ceset (Limeira). Pro-
fessores responsáveis: Fábio César da Sil-
va e Eglé Novaes Teixeira. Informações: (19)

nBiologia � �Acarofauna predadora (A-
cari:Gamasida) de Musca doméstica L., em
esterco de aves poedeiras, em granja da re-
gião de Pirassununga, SP: importância no
controle biológico, manejo integrado e fo-
résia.� (doutorado). Candidata: Tatyana Sac-
chi Carmona Rodrigueiro. Orientador: profes-
sor Angelo Pires do Prado. Dia: 4 de junho,
às 9 horas, Sala de Defesa da Pós-Gradua-
ção/IB.
nEducação Física �  �O Corpo e o Sa-

grado: O Renascimento do Sagrado Através
do Discurso da Corporeidade� (Mestrado).
Candidato: Lenardo Tavares Martins. Ori-
entador: professor Wagner Wey Moreira. Dia:
6 de junho, às 9 horas, Mini-auditório-IQ.
nEngenharia de Alimentos � �Fabrica-

ção de requeijão cremoso e de requeijão cre-
moso �light� a partir de retentado de ultra-
filtração acidificado por fermentação ou adi-
ção de ácido láctico� (doutorado). Candidata:
Adriana Torres Silva . Orientadora: profesora
Ariene G. F. Van Dender. Dia: 3 de junho, às
9 horas, Salão Nobre - FEA.
nEngenharia de Alimentos � �Ação

antioxidante da vitamina e sobre a oxidação
lipídica sérica e hepática de ratos wistar
suplementados com ácidos graxos poliin-
saturados ômega-3� (doutorado). Candidata:
Flávia Queiroga Aranha de Almeida . Ori-
entador: professor Admar Costa de Oliveira.
Dia: 2 de junho, às 14 horas, sala 253 - Imecc.
nMatemática Estatítisca e Computação

Científica �   �O comportamento evolutivo
de uma mancha de óleo na Baía de Ilha Gran-
de, RJ: Modelagem, análise numérica e si-
mulações� (doutorado). Candidata: Rosane
Ferreira de Oliveira . Orientador: professor
João Frederico da C. A. Meyer. Dia: 2 de ju-
nho, às 9 horas, Salão Nobre - FEA.
nQuímica � �Nanoreadores Zeolíticos�

(doutorado). Candidato: Èrica Cristina de Oli-
veira. Orientadora: professora Heloise de Oli-
veira Pastore. Dia: 6 de junho, às 14 ho-
ras,Sala1 Congregação da FEF.

3404-7143/7153.
Jovem Cientista 2003 � O Prêmio Jovem

Cientista, um dos mais importantes da cate-
goria na América Latina, terá inscrições aber-
tas até 31 de julho. Promovido pelo Conse-
lho Nacional De Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), o tema desta edição
é �Água: fonte de vida�. Mais informações
premios@cnpq.br, pelo telefone (61) 348-
9410 ou site www.cnpq.br/sobrecnpq/pre-
mios/pjc2003/.

Iniciação científica �  Estão abertas as inscrições para o 11o

Congresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp. Informações dis-
poníveis em www.prp.unicamp.br/pibic/xicongresso.

qCIÊNCIA HOJE

27 de maio - Estudo mapeia escon-
derijos de aracnídeos que causam 80%
das alergias respiratórias. A espécie
mais comum de ácaro nas residências
é a Dermatophagoides pteronyssinus.
Para quem prefere dormir acompanha-
do, os resultados de um estudo recente
podem servir de consolo: o colchão é o
local com a maior concentração de áca-
ros em uma casa � são em média 950
animais por grama de poeira, se consi-
derada apenas a parte superior da cama.
O estudo, realizado na Unicamp, anali-
sou a distribuição da fauna acarina em
58 residências de diversos níveis soci-
ais da cidade.

27 de maio - Talvez o nome mais ex-
pressivo das ciências econômicas no
Brasil, Celso Monteiro Furtado publicou
uma obra com relevante conteúdo his-
tórico que faz parte da bibliografia fun-
damental para economistas e interessa-
dos no assunto até hoje. Para o econo-
mista e professor da Unicamp, André
Tosi Furtado, filho mais novo de Celso,
ele distingue-se dos outros analistas
econômicos por dois motivos: o notável
conhecimento de história e o extenso
conteúdo teórico.
qFOLHA DE S. PAULO

27 de maio - Os educadores brasilei-
ros ainda não aprenderam a lidar com o
descompasso entre ensino e avaliação
que vem se instalando nas salas de aula.
�Isso é obsoleto�, concorda Eduardo
Chaves, 60, professor da Faculdade de
Educação da Unicamp. �O mercado de
trabalho vai exigir desse aluno, futura-
mente, que ele prove que sabe traba-
lhar com o que aprendeu na escola e
não se ele sabe este ou aquele teorema�,
diz.
qO ESTADO DE S. PAULO

27 de maio - O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) deve criar uma linha de crédi-
to especial, nos moldes do BNDES-
Exim, para atender futuras exportações
da indústria naval brasileira. Segundo
estudo conjunto de professores da Uni-
camp e da UFRJ, a demanda por equi-
pamentos para a indústria do petróleo é
um dos fatores que garantem um ambi-
ente propício ao desenvolvimento da in-
dústria naval brasileira.

26 de maio - O ministro da Educação
Cristovam Buarque, mesmo afirmando
desconhecer os números do ministério
do Planejamento sobre os gastos dos
ministérios, afirmou que �deve haver al-
guma confusão� neles. A Contribuição
das Universidades, escrito por Walter
Belik, coordenador do Núcleo de Eco-
nomia Agrícola da Unicamp, e bancada
por um grupo de entidades que apóiam
o programa Fome Zero.
qDIÁRIO DO POVO

27 de maio - A história das três irmãs
campineiras que precisam de transplan-
te de rim está sensibilizando a socieda-
de. Começamos com um trabalho de for-
miga, e já temos um exército�. Hoje ocor-
re uma reunião na Unicamp para definir
a configuração da organização não go-
vernamental (ONG) que vai coordenar
a campanha permanente de estímulo à
doação.
qPortal IG

26 de maio - O mercado de tomate
no Brasil representado pelo giro da or-
dem de 1,5 bilhão de reais, produção de
3 milhões de toneladas/ano, cultivo de
58 mil hectares e envolvendo diretamen-
te mais de 200 mil pessoas na produ-
ção será tema de um workshop promo-
vido pela Faculdade de Engenharia Agrí-
cola da Unicamp, no dia 28 de maio.
qEPTV.COM

26 de maio - A Unicamp mantém Cen-
tral de Captação de Órgãos que atende
a todo o Estado de São Paulo. Nesta
segunda-feira o primeiro transplante de
coração realizado no país está comple-
tando 35 anos. Em Campinas, a Uni-
camp mantém uma Central de Capta-
ção de Órgãos que atende a todo o Es-
tado de São Paulo.


