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Universidade Estadual de Campinas � 25 a 31 de agosto de 20030

nSíntese Orgânica � O 10º Encontro Bra-
sileiro de Síntese Orgânica (BMOS-10) acon-
tecerá entre os dias 24 e 28 (domingo a quin-
ta-feira), na cidade de São Pedro (SP). Mais
informações: telefone (19) 3788-3086 ou site
http//www.bmos.iqm.unicamp.br
nNutrição � Em comemoração à Semana

de Nutrição que será realizada entre os dias
25 e 29 (segunda a sexta-feira), os restauran-
tes, Universitário (RU) e Administrativo (RA),
estarão servindo comidas típicas brasileiras e
italianas. Também haverá apresentações mu-
sicais, alternando o dia da semana. As refei-
ções típicas brasileiras serão oferecidas nos
dias 25, 27 e 29 de agosto e a comida italiana
poderá ser apreciada nos dias 26 e 28. Infor-
mações: www.prefeitura.unicamp.br.
nEngenharia Elétrica � A 7ª Semana de

Engenharia Elétrica (SEE) organizada pelos
alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica
e de Computação (FEEC) será realizada de
25 a 29 (segunda a sexta-feira). No dia 26
ocorrerá uma feira de recrutamento. Os inte-
ressados em participar podem levar um qui-
lo de alimento não perecível. Mais informa-
ções: site www.see.fee.unicamp.br.
nRespirador Bucal � No próximo dia 27

(quarta-feira), será inaugurado no Hospital
de Clínicas (HC) o segundo Centro de Refe-
rência do Respirador Bucal do Brasil. O cen-
tro proporcionará a centenas de crianças e
adolescentes o diagnóstico e tratamento
multidisciplinar da síndrome do respirador
bucal. O centro é fruto de uma parceria en-
tre a Unicamp e a Indústria Química Farma-
cêutica Schering-Plough. Mais informações:
telefones (11) 3884-8083, 3884-6615 ou e-
mail letracom@letracom.com.br
nRecrutamento SAE � O Serviço de

Apoio ao Estudante realiza palestra de re-
crutamento, dirigida a alunos dos últimos
anos, no Auditório da Biblioteca Central, no
dia 27 (quarta-feira), às 12 horas. A palestra
será proferida por representante da Ambev.
Informações: e-mail slara@unicamp.br ou te-
lefone (19) 3788-6544.
nAgrológica � A Agrológica, empresa-

júnior da Faculdade de Engenharia Agrícola
(Feagri) realiza, no dia 27 (quarta-feira), a
partir das 12h15, evento onde apresentará
seus projetos para a Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL). Mais informações: site
www.agr.unicamp.br, e-mail: agrolog@agr.u-
nicamp.br ou telefone (19) 3788-1046.
nAgronegócios � A palestra �Previsão de

safra, zoneamento e riscos agrícolas�, organi-
zada pelo Cepagri-Unicamp, acontece no dia
28 (quinta-feira), das 14 às 17 horas, no Audi-
tório da Biblioteca Central. Trata-se do próximo
tema a ser abordado dentro do Fórum Perma-
nente sobre Agronegócios. A realização é da
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU)
e Coordenadoria de Relações Institucionais e
Internacionais (Cori). Informações: http://ww-
w.cori.unicamp.br/foruns2003/foruns-index.htm.
nAmbientes Educacionais � Nos dias

28 e 29 (quinta e sexta-feira), das 8h30 às
17h30, será realizado o 5o Edunet: Encontro
de Ambientes Educacionais na Rede Internet.
O evento acontecerá no Salão nobre da Fa-
culdade de Educação (FE). As inscrições
podem ser feitas no site: http://www.fe.u-
nicamp.br. Mais informações: e-mail: even-
to@fe.unicamp.br.
nPortas Abertas � Mais de 40 mil estu-

dantes do ensino médio de todo o país estão
sendo aguardados no campus da Unicamp,
em Campinas, nos dias 29 e 30 (sexta-feira e
sábado), dentro de um evento denominado
�Unicamp de Portas Abertas� (UPA). As ins-
crições podem ser feitas pelo correio ou pelo
site do evento (www.upa.unicamp.br). Mais in-
formações pelo telefone (19) 3788-1737 ou
pelo e-mail upa@unicamp.br.
nJesus � A Biblioteca do Instituto de Fi-

losofia e Ciências Humanas (IFCH) realiza

nArtes � �Livros de fotografia: história,
conceito, leitura� (mestrado). Candidato:
Beatriz Lefevre. Orientador: professor Ro-
berto Berton De Angelo. Dia: 28 de agosto,
às 14h30, no Instituto de Artes .
nBiologia � �Estrutura, ultra-estrutura e

citoquímica da espermatogênese, dos ductos
e ovidutos do lagarto Tropidurus imtambere
durante o ciclo reprodutivo� (doutorado).
Candidata: Adelina Aparecida Francisca Fer-
reira. Orientadora: professora Mary Anne
Heidi Dolder. Dia: 26 de agosto, às 14 horas,
Sala de Defesa da Pós-Graduação do IB.

�Ultra-estrutura e citoquímica dos esper-
matozóides em Euptoieta hegesia (Insecta:
Lepidoptera) ao longo dos tratos reprodutivos
masculinos e Femino� (doutorado). Can-
didata: Karina Carvalho Mancini. Orientadora:
professora Mary Anne Heidi Dolder. Dia: 27
de agosto, às 14 horas, Sala de Defesa de
Tese da Pós-Graduação do IB.

�Estudo estrutura e ultraestrutural dos es-
permatozóides nas tribos Apini, Bombini, Eu-
glossini e Meliponini (Hymenoptera: Apinae),
com considerações Filogenéticas� (doutora-
do). Candidata: Uyrá dos Santos Zama. Ori-
entador: professora Mary Anne Heidi Dolder.
Dia: 28 de agosto, às 14 horas, Sala IE-23
(Pavilhão de Pós-Graduação).
nComputação � �Grau de indecidibi-

lidade da universalidade para subclasses de
autômatos temporizados� (doutorado). Can-
didato: Guilherme Albuquerque Pinto. Ori-
entador: professor Arnaldo Vieira Moura. Dia:
29 de agosto, às 14 horas, Auditorio do IC.
nEconomia � �Trabalho infantil e famíli-

as em Regiões Metropolitanas Brasileiras�
(mestrado). Candidata: Carmen Siqueira Ri-
beiro dos Santos Nogueira. Orientador: pro-
fessora Eugenia Troncoso Leone. Dia: 28 de
agosto, às 14h30, Sala IE-23 (Pavilhão de
Pós-Graduação).

�Política de desenvolvimento regional e
inovação: Lições para o Brasil da experiên-
cia européia� (doutorado). Candidato: Anto-
nio Carlos Filgueira Galvão. Orientador: pro-
fessor Wilson Cano. Dia: 28 de agosto, às
14 horas, Sala IE-23 (Pavilhão de Pós-Gra-
duação).
nEducação � �Representação da gravi-

dez e aborto na adolescência: estudo de ca-
sos em São Luís do Maranhão� (doutorado).
Candidata: Lilian Mery Olivera de Paucar.
Orientador: professor Carlos Alberto Vidal

França. Dia: 25 de agosto, às 14 horas, Sala
defesa - Bloco A - 1.o andar.

�O amor e seus mo (vi) mentos� (doutora-
do). Candidata: Rosana Rodrigues Gomes
da Silva. Orientador: professor Carlos Alberto
Vidal França. Dia: 25 de agosto, às 9 horas,
Sala defesa - Bloco A - 1.o andar.

�Treinamento de memória no envelheci-
mento normal: Um estudo experimental utili-
zando a técnica de organização� (mestrado).
Candidata: Valéria Bellini Lasca. Orientadora:
professora Anita Liberalesso Neri. Dia: 27 de
agosto, às 14h30, FE - Sala defesa - Bloco A
- 1.o andar.

�Educação para a ciência, tecnologia e
desenvolvimento social - A formação dos
engenheiros mecânicos da Unicamp� (dou-
torado). Candidata: Mara Fátima Lazzaretti
Bittencourt. Orientador: professor Newton
Antonio Pacciulli Bryan. Dia: 27 de agosto,
às 14h30, FE - sala da Congregação- Bloco
D - 1.o andar.

�Oralidade e escrita: Uma relação de com-
plementaridade� (mestrado). Candidata: Mi-
riam Lara Piloni Borges Bueno. Orientadora:
professora Luci Banks Leite. Dia: 27 de agos-
to, às 9h30, FE - sala defesa Bloco A - 1.o
andar.

�A inserção do jovem no mercado formal
de trabalho� (mestrado). Candidata: Miriam
de Souza Leão Albuquerque. Orientadora:
professora Liliana Rolfsen Petrilli Segnini.
Dia: 26 de agosto, às 9h30, FE - sala defesa
- Bloco A - 1.o andar.

�A invenção da �Manchester Paulista�:
embates culturais em Sorocaba (1903-1914)�
(mestrado). Candidata: Arnaldo Pinto Junior.
Orientadora: professora Maria Carolina Bo-
vério Galzerani. Dia: 27 de agosto, às 14
horas, FE - sala reuniões - DASE - Bloco B -
2.o andar.

�Turismo e terceira idade: o programa clu-
be da melhor idade em São Luís, Maranhão�
(mestrado). Candidata: Terezinha de Jesus
Campos. Orientadora: professora Olga Ro-
drigues de Moraes von Simson. Dia: 27 de
agosto, às 9h30, FE - Sala defesa - Bloco C
- 2.o andar.

�O ler por prazer: a construção de uma
forma de entendimento da leitura nos anos
80� (mestrado). Candidata: Fernanda Tor-
resan Marcelino. Orientadora: professora
Lilian Lopes Martin da Silva. Dia: 28 de agos-
to, às 14 horas, FE - Sala defesa - Bloco A -
1.o andar.

�Situação de trabalho na escola e cons-
trução de conhecimentos� (doutorado). Can-
didata: Jurema Rosa Lopes. Orientadora:
professora Maria Inês Rosa. Dia: 29 de agos-
to, às 14 horas, FE - Sala defesa - Bloco A -
1.o andar.

�O Ler por prazer: A construção de uma
forma de entendimento da leitura nos anos
80� (Mestrado). Candidata: Fernanda Tor-
resan Marcelino. Orientadora: professora
Lilian Lopes Martin da Silva. Dia: 29 de agos-
to, às 15 horas, Sala de Reuniões do Bloco
E - 2o. andar.

�Literatura e Dança: Educação Sensível e
Crítica� (Mestrado). Candidata: Arlei José
Bernardo. Orientador: professor Guilherme
do Val Toledo Prado. Dia: 29 de agosto, às 9
horas, Sala da Congregação - Bloco D - 1o.
andar da Faculdade de Educação.
nEducação Física � �Transferência em

Jogo: Considerações psicanalíticas sobre o
�Inter-Dito� em pedagogia do esporte� (mes-
trado). Candidata: Fernanda de Aragão e
Ramirez. Orientador: professor Pedro José
Winterstein. Dia: 29 de agosto, às 14h30,
Congregação da FEF.
nEngenharia Agrícola � �Secagem, ar-

mazenagem e reidratação de cogumelo Shi-
take (Lentinula edodes Sing): parâmetros dos
processos e efeito sobre a qualidade� (mes-
trado). Candidata: Sara Medeiros Sampaio.
Orientadora: professora Marlene Rita de
Queiroz. Dia: 28 de agosto, às 10 horas,
Anfiteatro da Feagri.

até o dia 29 (sexta-feira) exposição de livros
sobre a vida de Victor Meirelles. Até o dia 30
(sábado), no mesmo espaço, acontece a
exposição dos desenhos originais do artista
Egas Francisco, feitas para o livro Jesus:
Anúncio e Reflexão. Mais informações: e-mail
clarl@unicamp.br.
nCarnes � Os professores Pedro Felício

e Bento Carvalho Jr, da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos, compõem a comissão
científica do 49o Congresso ICOMST (Inter-
national Congress of Meat Science and Tech-
nology), realizado em conjunto com o 2o con-
gresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de
Carnes, de 31 de agosto a 5 de setembro, no
Hotel Royal Palm Plaza. Estarão presentes
pesquisadores renomados neste assunto dos
Estados Unidos, Austrália, França, Canadá,
Irlanda, Alemanha, Dinamarca e Espanha.
Mais sobre programação: www.icomst.com.br.
nSociologia � O 11o Congresso Brasilei-

ro de Sociologia ocorre de 1 a 5 (segunda a
sexta-feira), no Centro de Convenções. É or-
ganizado pela Sociedade Brasileira de Socio-
logia, com o apoio da Unicamp, através do
Programa de Mestrado em Sociologia e Dou-
torado em Ciências Sociais, do Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas (IFCH). Informa-
ções em www.sbsociologia.com.br ou pelo e-
mail sbs@unicamp.br.

nEngenharia Agrícola � �Antecipação da
colheita, secagem e armazenagem na ma-
nutenção da qualidade de grãos e sementes
de trigo comum e duro� (doutorado). Candi-
data: Luciana Maria Terra Alves Carneiro.
Orientador: professor João Domingos Biagi.
Dia: 29 de agosto, às 8h30, Anfiteatro da
Feagri.
nEngenharia de Alimentos � �Efeito da

alimentação sub-crônica do hidrolisado das
proteínas do lactosoro em ratos sedentários
e exercitados� (doutorado). Candidato: María
Inés Abecia Soria. Orientador: professor Jai-
me Amaya Farfán. Dia: 25 de agosto, às
9h30, Salão Nobre - FEA.
nEngenharia de Alimentos � �Avaliação

da característica dinâmica do aquecimento
de produtos de ovos� (Mestrado). Candidata:
Patrícia de Souza Castro. Orientador: pro-
fessor Vivaldo Silveira Junior. Dia: 29 de
agosto, às 14 horas, Sala 31 - DEA.
nEngenharia Civil � �Diretrizes para a

sustentabilidade ambiental em empreendi-
mentos habitacionais� (mestrado). Candi-
data: Alexandre Amato Nóbile. Orientador:
professor Mauro Augusto Demarzo. Dia: 29
de agosto, às 9h30, Sala de Defesa da FEC
/ Centro de Comunicação.
nEngenharia Mecânica � �Otimização de

desempenho de poços horizontais no desen-
volvimento de campos de petróleo� (douto-
rado). Candidato: Lincoln Nakajima. Orien-
tador: professor Denis José Schiozer. Dia:
25 de agosto, às 14 horas, Auditório da FEM
(Bloco ID2).

�Método para implantação de sistema de
gestão da qualidade em micro e pequenas
empresas� (mestrado). Candidato: Rosley
Anholon. Orientador: professor Eugênio José
Zoqui. Dia: 29 de agosto, às 10 horas, Audi-
tório do DEF

�Estudo da degradação de efluentes aquo-
sos derivados da indústria produtora de fenol
através de eletrólise foto-assistida � (douto-
rado). Candidata: Mara Terumi Fukunaga.
Orientador: professor Rodnei Bertazzoli. Dia:
29 de agosto, às 9 horas, Auditório do bloco
ID2.
nEngenharia Mecânica/Geociências �

�Sistema de classificação de recursos e re-
servas de petróleo, por intermédio de geo-
tecnologias: Um enfoque metodológico� (mes-
trado). Candidato: Kallerman Antonio Noraes.
Orientador: professor Saul Barisnik Suslick.
Dia: 27 de agosto, às 14 horas, Sala A do Ins-
tituto de Geociências.
nFilosofia e Ciências Humanas � �Ju-

ventude e estilo de vida: cultura de consu-
mo, lazer e mídia� (mestrado). Candidata:
Fabíola Angarten Felix. Orientador: profes-
sor José Mário Ortiz Ramos. Dia: 27 de agos-
to, às 10 horas, Sala da Congregação - PG/
IFCH.

�A esquerda não socialista e o novo socia-
lismo utópico: Aproximações entre a atuação
das ONGs e o cooperativismo da CUT� (mes-
trado). Candidato: Sandra Regina Zarpelon.
Orientador: professor Armando Boito Júnior.
Dia: 28 de agosto, às 14, IFCH .
nFísica � �Estudo de plasmas a altas tem-

peraturas por espectroscopia visível e ultra-
violeta no vácuo� (mestrado). Candidato:
André Máscia Daltrini. Orientador: professor
Munemasa Machida. Dia: 28 de agosto, às
14, Auditório da Pós-Graduação.
nQuímica � �Reações luminescentes e

colorimétricas para determinação de hidro-
cortisona em fármacos� (mestrado). Can-
didata: Wilma Cristina Tavares Crivelente.
Orientadora: professora Adriana Vitorino
Rossi. Dia: 27 de agosto, às 14 horas, Mini-
Auditório.

�Avaliação da potencialidade do uso de fi-
bras de Eucalyptus como reforço alternativo
em compósitos de silicona� (doutorado).
Candidata: Simone Ungari Azzolino Redon-
do. Orientadora: professora Inez Valéria
Pagotto Yoshida. Dia: 29 de agosto, às 14
horas, no Mini-Auditório-IQ.

A partir do dia 25 (segunda-feira), o
Vestibular Unicamp vai incluir em sua página
as informações do Vestibular Nacional 2004.
No mesmo dia as agências do Banespa e do
Santander passam a vender o Manual do
Candidato ao preço de R$ 7,00. A partir deste
ano, ao contrário dos anteriores, a compra do
manual é opcional. Com a facilidade, o
candidato pode preencher a ficha de inscrição
pela Internet, que já sai com o boleto bancário
para o pagamento da taxa de inscrição, no
valor de R$ 75,00. A Unicamp alerta que a
inscrição não será online. O interessado
precisa confirmá-la nos dias 27 e 28 de
setembro, nos 19 postos de inscrições em
diversos estados. O Manual estará à venda até
26 de setembro.V
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qO Estado de S. Paulo

20 de agosto - Testes realizados pela
Faculdade de Engenharia da Unicamp
constataram que os cintos de segurança
infantis à venda no mercado não cum-
prem o seu papel: manter firme a criança
no assento em caso de colisão.

19 de agosto - A tecnologia chegou
no fogão a lenha, por meio de pesquisas
desenvolvidas pela Oficina Victorello, de
Araras (interior de São Paulo), que inves-
tiu US$ 80 mil para obter um equipamen-
to resistente, refratário e com distribuição
controlada de calor. Tudo isso, porém,
não afeta o sabor especial do alimento
preparado num fogão a lenha. As pes-
quisas consumiram 30 meses e foram de-
senvolvidas em parceria com o Agrupa-
mento de Energia Térmica do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas de São Paulo e
o Laboratório de Materiais da Faculdade
de Engenharia Civil da Unicamp. As ino-
vações foram patenteadas pela Oficina
Victorello.

qUniversia Brasil

19 de agosto - A universidade e os
centros de pesquisa brasileiros concen-
tram 90% de toda a produção de
tecnologia de ponta do país enquanto o
setor produtivo é responsável apenas
pelos 10% restantes. Para especialistas
reunidos em São Paulo para discutir a
proteção na criação de conhecimento,
esta é uma grave distorção que deve ser
corrigida com investimento público. �Aqui
no Brasil, a tendência é pensar que é uni-
versidades é que fazem tecnologia, mas
quando a gente estuda a História vê que
não é�, afirma o reitor da Unicamp, Carlos
Henrique Brito Cruz.

qFolha de S. Paulo

18 de agosto - O Brasil recebe mais
dólares dos brasileiros que vivem no ex-
terior do que das vendas externas indivi-
duais da grande maioria de seus produ-
tos, inclusive aviões e carros. Em 2002,
os emigrantes mandaram para o país
US$ 2,6 bilhões. O fenômeno, segundo
a pesquisadora do Nepo (Núcleo de Es-
tudos de População da Unicamp) Teresa
Sales, começou nos anos 80.

qFapesp

18 de agosto - Pegue um fio de cabe-
lo. Olhe para ele e tente imaginar uma
espessura 10 mil vezes menor do que
essa insignificância em suas mãos. A co-
ordenação desse trabalho é do físico e
professor da Unicamp Cylon Gonçalves
da Silva, que liderou a implantação do La-
boratório Nacional de Luz Síncrotron, do
Ministério da Ciência e Tecnologia, em
Campinas. Ele foi responsável também
pela proposta de um Programa Nacional
de Nanotecnologia no governo passado
e coordenador do projeto de um Centro
Nacional de Referência em
Nanotecnologia. �Essas propostas visa-
vam colocar o debate sobre a
nanotecnologia para fora dos muros aca-
dêmicos no Brasil�, comenta Cylon.

qCorreio Popular

18 de agosto - O reitor Carlos
Henrique de Brito Cruz inaugurou na se-
mana passada a Biblioteca Digital da
Unicamp. O Sistema de Bibliotecas da
Unicamp - SBU - tem se empenhado para
viabilizar a difusão de informação cientí-
fica e tecnológica.

qCosmo On-line

18 de agosto - Unicamp de Portas
Abertas (UPA) é um evento organizado
especialmente para apresentar a estu-
dantes do ensino médio de todo país as
atividades desenvolvidas na Unicamp. Os
alunos poderão conhecer, nos dias 29 e
30 deste mês, o que é feito na área de
pesquisa, bibliotecas, hospitais e outros
serviços, segundo informações do bole-
tim on line da instituição.

17 de agosto - Um plástico revolucio-
nário no mercado, que se deteriora com
a luz solar e pode reduzir a poluição no
meio ambiente, foi desenvolvido e paten-
teado por pesquisadores do Instituto de
Química (IQ), da Unicamp. Trata-se do
plástico fotodegradável, que se decom-
põe, pelo menos, dez vezes mais rápido
do que o plástico comum.
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