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nCongresso Médico Acadêmico � De
6 a 8 (segunda a quarta-feira) será realizado
o Congresso Médico Acadêmico da Unicamp
(Comau), na Faculdade de Ciências Médi-
cas (FCM). O evento contará com a presen-
ça do médico Ivo Pitangy e diversos especi-
alistas da área médica. Mais informações: e-
mail comau@fcm.unicamp.br.
nSeminário no IA � O Grupo de pesquisa

Música popular: história, produção e lingua-
gem, vinculado à Coordenadoria de Pós-Gra-
duação em Música do Instituto de Artes (IA)
realizará, de 6 a 8 (segunda a quarta-feira),
no Auditório do IA, o seminário �Caipira: Cul-
tura, Identidade e Mercado�. Veja a progra-
mação no site http://www.iar.unicamp.br. Mais
informações: e-mail ceprod@iar.unicamp.br.
nFórum Campinas � O Fórum dos Diri-

gentes das Instituições de Pesquisa e De-
senvolvimento de Campinas e Região reali-
zará, no próximo dia 6 (segunda-feira), às
18 horas, solenidade de lançamento da Fun-
dação Fórum Campinas. O evento ocorrerá
no auditório da CPqD (Rodovia Campinas-
Mogi-Mirim, Km 118,5, Campinas, SP). Mais
informações: telefone (19) 3705-6213 ou e-
mail icproduções@terra.com.br.
nEstudantes de Biologia � De 6 a 10

(segunda a sexta-feira) o Centro Acadêmico
de Biologia do Instituto de Biologia (IB) reali-
zará o 6o Congresso Aberto aos Estudantes
de Biologia (CAEB). O evento, promovido por
alunos, contará com a participação de estu-
dantes de graduação e pós-graduação da
área de biologia de todo Brasil. O Congres-
so contará também com a presença de pes-
quisadores de várias instituições do Brasil e
do exterior, além da apresentação de 280 tra-
balhos científicos. Mais infomações no site
http://www.ib.unicamp.br/caeb.
nMarxismo � �Marx e o marxismo em 12

lições� é o tema do ciclo de palestras que ocor-
rerá no próximo dia 7 (terça-feira), sempre às
19h30, no Auditório da Biblioteca Mário de
Andrade (Rua da Consolação, 94 - São Pau-
lo-SP). Participam do encontro os professo-
res: Armando Boito Júnior, Caio Navarro de
Toledo e João Quartim de Moraes. O ciclo é
aberto ao público com entrada franca. Mais
informações: e-mail cemarx@unicamp.br.
nPoesae 3 � O Ceset e o Serviço de

Apoio ao Estudante (SAE) realizam no dia 9
(quinta-feira), das 21 às 22h30, o evento
Poesae III - Mostra de poesias de estudan-
tes do Ceset. O evento ocorrerá no Pavilhão
do Ceset.
nLançamento � No período de 9 a 11

(quinta-feira a sábado), durante o 14° En-
contro Nacional de Jornalistas em Assesso-
ria de Comunicação (ENJAC), em Floria-
nópolis (SC), ocorrerá o lançamento do livro
�Comunicação para Ciência, Ciência para
Comunicação�. A publicação reúne, entre
outros autores, José Marques de Melo e Gra-
ça Caldas do Laboratório de Estudos de Jor-
nalismo da Unicamp (Labjor).
nPalestra no CT � O professor José

Falcón Hernández, da Faculdade de Enge-
nharia Química da Universidade de Oriente
Santiago de Cuba proferirá, no próximo dia
10 (sexta-feira), às 10 horas, no Auditório do
Centro de Tecnologia (CT), a palestra �Aditi-
vos e Emulsões para Combustíveis Visco-
sos e suas Misturas�. Mais informações: te-
lefone (19) 3788-4996.
nEscalada Esportiva � No dia 11 (sába-

do), às 9 horas, no paredão do Grupo de Es-
calada Esportiva da Unicamp (GEEU), da Fa-
culdade de Educação Física (FEF), ocorrerá
a 2a Etapa do Ranking Regional de Escalada
Esportiva de 2003. O objetivo é incentivar as
categorias de base e desenvolver a escalada
esportiva na região de Campinas. O evento
conta com apoio da Federação de Monta-
nhismo do Estado de São Paulo (FEMESP) e
da Associação Paulista de Escalada Esporti-
va (APEE). O muro do GEEU fica na Facul-
dade de Educação Física (FEF). Mais infor-
mações: telefone (19) 3788-5454 ou e-mail
aneves@ifi.unicamp.br.
nEmpresas Juniores � O Núcleo das

Empresas Júniores da Unicamp realizará,
nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), no Au-
ditório da Faculdade de Engenharia Quími-
ca (FEQ), o 11o Encontro das Empresas
Juniores �EQualiRH - Qualidade e Recursos
Humanos nas EJ�s: A união como ferramen-
ta essencial de trabalho�. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 10 (sexta-feira) no en-
dereço http://www.xiencontro.hpg.ig.com.br e
custam R$ 12,00 (+ um kit de higiene opcio-
nal: 2 sabonetes e 1 pasta de dente) que
serão doados para instituições de caridade.
O evento contará com palestras, mesas-re-
dondas e atividades alternativas. A organi-

zação é do Núcleo das Empresas Juniores
da Unicamp. A programação completa po-
de ser encontrada no site http://www.xi-
encontro.hpg.ig.com.br. Informações: tele-
fone (19) 3788-2331 ou e-mail xiencon-
tro@ig.com.br.

 nExposição século 19 � O Museu do
Café de Campinas foi reaberto no último
dia 25 de setembro com exposições sobre
o ciclo cafeeiro, que deu potência econô-
mica a Campinas a partir do século 19.  O
material vem do acervo que pertenceu ao
pertenceu ao Instituto Brasileiro do Café e
hoje é do Museu do Café, do  Museu da
Imagem e do Som (MIS), do Museu do
Negro, do Centro de Memória da Unicamp
e do acervo particular de Maria Luiza Pinto
de Moura, bibliotecária do Centro de Ciên-
cias, Letras e Artes. A exposição envolve a
segunda metade do século 19 e as primei-
ras décadas do século 20. A exposição está
agendada para os próximos 12 meses. A
entrada é gratuita. O Museu do Café fica
no Casarão situado no Lago do Café. Visi-
tação: terça-feira a domingo das 10h às
18h. Agendamento para escolas pelo fone
(19) 3296-1104.
nEducação continuada � Simpósio In-

ternacional ISTEC / IEEE em Educação
Continuada Avançada: Políticas e Tendên-
cias em Formação Continuada em Engenha-
ria. O evento é promovido pela Unicamp e
pelo ISTEC. A página do evento está em
http://rau-tu.ccuec.unicamp.br/ace/ ou ende-
reço http://www.forumcampinas.org.br.
nVaga no CT � Inscrições até dia 8 (quar-

ta-feira) para o Processo de Mobilidade Fun-
cional para uma vaga de Técnico em Admi-
nistração I, para atuar junto a Superintendên-
cia/Administração. Os interessados devem
procurar o setor de Recursos Humanos do
Centro de Tecnologia, das 9 às 12 e das 14
às 17 horas. Outras informações no site http:/
/rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades.
nVaga na FEC � Inscrições até 17 de

outubro para o processo de mobilidade fun-
cional do Departamento de Estruturas. Há
uma vaga para Técnico da Área de Exatas/
médio (Técnico de Laboratório) e uma vaga
de Profissional da Área de Exatas/superior
(Tecnólogo). Procurar Assessoria da FEC,
com Edmilson Roberto, das 9 às 12 e das
14 às 17 horas. Outras informações: http://
rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades.
nAlmeida Prado � Concurso Almeida

Prado de Composição em homenagem aos
sessenta anos do compositor. Organizado
pela Fundação Eleazar de Carvalho, res-
ponsável pela organização artística da �Se-
mana Eleazar de Carvalho� instituída pelo
governo do Estado de São Paulo através
da Secretaria da Cultura, o concurso con-
ta com o apoio do CDMC-Brasil/Unicamp.
A obra deverá ser composta para quarteto
de cordas (2 violinos, viola e violoncelo),
durar entre 7 e 10 minutos, e os composito-
res deverão ter até 35 anos de idade (nas-
cidos até 31/12/1968). A data final de inscri-
ção é 31 de outubro. Informações: telefone/
fax (19) 3788-6533, e-mail: cdmccris@u-
nicamp.br , cdmusica@unicamp.br  (a/c
Cristiano Melli).
nFotografias e pinturas � Exposição

Âmago de 100 trabalhos de fotografia em
tamanho 30x40 cm, colorido e PB, de dez
fotógrafos amadores ligados à universida-
de e também à comunidade externa, onde
são abordados temas variados como na-
tureza, arquitetura, política, cultura popu-
lar, religião e cenas do cotidiano. A exposi-
ção também inclui uma mostra de traba-
lhos de pinturas a óleo sobre tela. Pode
ser vista até dia 7 (terça-feira), de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 20 horas, no Es-

paço Cultural Casa do Lago da Unicamp. Uma
mostra virtual pode ser encontrada temporari-
amente no endereço: www.preac.unicamp.br/
casadolago/amago).
nEconomia do trabalho � O Centro de Es-

tudos Sindicais e de Economia do Trabalho do
Instituto de Economia oferece o curso de espe-
cialização Economia do trabalho e sindicalismo-
2004. Inscrições até 22 de novembro e o início
do curso está previsto para 1o de março de 2004.
O objetivo é a formação de profissionais para
ocupar posições de assessoramento ou direção
de órgãos públicos e privados no campo da eco-
nomia e relações de trabalho. Informações:
3788.5713/3788.5735/3788.5736, e-mail: pos-
grad@eco.unicamp.br.
nPrêmios � Concurso de Criação da Lo-

gomarca das Atividades Científicas Programa
Antártico Brasileiro (Proantar). Inscrições aber-
tas até 31 de outubro para qualquer pessoa
física de 18 anos de idade, de qualquer nacio-
nalidade ou grau de instrução, residente e
domiciliada no Brasil. Informações adicionais:
CNPq/ Serviço de Prêmios/ Telefone:  (61) 
348-9410, e-mail premios@cnpq.br ou no en-
dereço: www.cnpq.br/areas/terra_meioambi-
ente/proantar.
nColégio técnico � O Cotuca e Cotil estão

com inscrições abertas para os cursos técni-
cos oferecidos gratuitamente. O Colégio Téc-
nico de Limeira (Cotil) oferece os cursos de
Construção Civil, Informática (integral e notur-
no), Enfermagem, Qualidade e Produtividade,
Geomática e Mecânica. As inscrições vão de
6 a 14 de outubro, na Secretaria do Cotil ou do
cursinho. Informações: (19) 3404-7100. O Ma-
nual do Candidato do Cotuca para o seu �ves-
tibulinho� 2004 estará à venda até o dia 17 de
outubro. Custa R$ 5 e a taxa de inscrição R$
30. Os candidatos deverão fazer a inscrição
para o processo seletivo nos dias 18 e 19 de
outubro, no Ginásio de Esportes do Colégio
�Culto à Ciência�. Outras informações: telefo-
ne (19) 3232-9488 ou e-mail contato@cotu-
ca.unicamp.br.
nSaúde Pública � A Associação Paulista

de Saúde Pública (APSP) realiza de 18 a 22
de outubro o 8o Congresso Paulista de Saúde
Pública, na Faculdade de Medicina da USP,
em Ribeirão Preto. O evento tem como tema
central a avaliação das teorias e práticas da
saúde pública, tendo em vista a realidade bra-
sileira. O primeiro e o segundo dia (18 e 19) de
Congresso vão ser dedicados aos cursos pré-
congresso, onze oficinas no total. E de 20 a 22,
os mais de 1.500 participantes esperados vão
integrar os debates de outras três conferências,
18 mesas-redondas e aproximadamente 24 dis-
cussões temáticas. Programação no site ww-
w.apsp.org.br. Inscrições: (16) 623-9399.
nEstação ciência � Evento com o tema �Ci-

ência e Educação: exclusão zero� acontece nos
dias 12 a 14 de novembro dentro da 8a Mostra
de Material de Divulgação e Ensino das Ciên-
cias, em são Paulo. A promoção é do órgão
Estação ciência (Rua Guaicurus, 1394 � Lapa).
Para o evento estão abertas várias inscrições
para participação. As fichas de inscrições e o
regulamento estão disponíveis no site da Es-
tação Ciência: www.eciencia.usp.br. Telefone:
(11) 3675-8828 (segunda-feira a sexta-feira das
10 às 17 horas).  Segue as datas de inscrição:
concurso de professores, até 17 de outubro;
expositores, até 31 de outubro ou até todos os
espaços serem ocupados; participantes das
atividades: até 31 de outubro ou até o preen-
chimento das vagas.
nUnesco � O Ministério da Saúde, no âmbi-

to do projeto de Cooperação Técnica da Unesco,
lança edital para propostas do �Projeto Fortale-
cimento Institucional dos Comitês de Ética em
Pesquisa - CEPs�, que tem o objetivo de pro-
mover o fortalecimento de atividades de ética
em pesquisa com seres humanos. O financia-
mento total é de R$1,5 milhão para os 60 comi-
tês, podendo cada um deles receber até R$ 25
mil. Para ter acesso à documentação completa
relativa à seleção, os interessados devem aces-
sar o endereço: www.saude.gov.br, no ícone

Profissionais de Saúde,  www.unesco.org.br/
edital  ou  http://conselho.saude.gov.br/comis-
sao/eticapesq.htm.  Dúvidas pelo e-mail: lici-
ta@unesco.org.br.
nSoftware livre - O Ministério da Ciência

e Tecnologia, por meio do CNPq, lançou o pri-
meiro edital para desenvolvimento do software
livre no âmbito do governo federal, no valor
de R$ 2,3 milhões. O edital foi publicado no
Diário Oficial da União n.º 188 seção 3, pági-
na 7, de 29/06/03, ou nos sites do MCT e
CNPq (www.mct.gov.br e www.cnpq.br). Até
o final do mês de outubro, a FINEP lançará
outro edital, no valor de R$ 4 milhões, tam-
bém na área de software livre. O prazo para
apresentação de propostas vai até dia 28 de
outubro.

nBiologia � �Analise dos efeitos de lesões
hipocampais sobre a aprendizagem e memó-
ria espacial de pombos em situação de esco-
lha alimentar� (doutorado). Candidata: Marizia
do Amaral Toma. Orientadora: professora
Elenice A de Moraes Ferrari. Dia: 10 de outu-
bro, às 14 horas, na sala de defesa de tese
da Pós-graduação do IB.
nEconomia � �Limites e possibilidades

do poder público local frente à questão soci-
al� (mestrado). Candidato: Daniel de Mattos
Hofling. Orientador: professor Waldir José de
Quadros. Dia: 9 de outubro, às 9h30, Sala
IE-23 (Pavilhão de Pós-Graduação).
nEducação Física � �Perfil de aptidão fí-

sica relacionada à saúde de pessoas a partir
de 50 anos praticantes de atividades físicas�
(mestrado). Candidata: Rosane Beltrão da
Cunha Carvalho. Orientadora: professora
Vera Aparecida Madruga Forti. Dia: 8 de ou-
tubro, às 14 horas, Sala da Congregação.
nEngenharia de Alimentos � �Síntese

de galactooligossacarídeos por b-galacto-
sidase de Scopulariopsis sp a partir da lacto-
se� (doutorado). Candidata: Mareci Mendes
de Almeida. Orientadora: professora Gláucia
Maria Pastore. Dia: 6 de outubro, às 14 ho-
ras, Salão Nobre da FEA.
nEngenharia de Alimentos � �Tricote-

cenos em milho: otimização e avaliação de
método analítico utilizando cromatografia a gás
associada à espectrometria de massas e le-
vantamento da incidência em milho e em pro-
dutos de milho no Estado de São Paulo� (dou-
torado). Candidata: Thaís Valéria Milanez.
Orientadora: professora Lúcia Maria Valente
Soares. Dia: 7 de outubro, às 14 horas, Salão
Nobre da FEA.

�Avaliação da qualidade global do hambúr-
guer tipo calabresa com reduzidos teores de
nitrito� (mestrado). Candidata: Adriana Pavesi
Arisseto. Orientadora: professora Marise Apa-
recida Rodrigues Pollonio. Dia: 7 de outubro,
às 9 horas, no Salão Nobre da FEA.
nEngenharia de Alimentos � �Análise do

consumo energético e comparação sensori-
al para a secagem de manjericão sob dife-
rentes tratamentos� (mestrado). Candidata:
Anamaria Caldo Tonzar. Orientador: profes-
sor Vivaldo Silveira Junior. Dia: 10 de outu-
bro, às 14 horas, Salão Nobre da FEA.
nFísica � �Determinação da composição

química da radiação cósmica primária com o
Observatório Auger� (mestrado). Candidato:
Carlos José Todero Peixoto. Orientador: pro-
fessor Carlos Ourivio Escobar. Dia: 10 de outu-
bro, às 14 horas, Auditório da Pós-Graduação.
nOdontologia � �Efeito do clareamento

do consultório associado ao clareamento ca-
seiro sobre a microdureza do esmalte dental
humano� (doutorado). Candidato: José Au-
gusto Rodrigues. Orientadora: professora
Giselle Maria Marchi Baron. Dia: 10 de outu-
bro, às 8h30, na Faculdade de Odontologia
de Piracicaba.

Atualizações dos profissionais fren-
te às descobertas científicas e tecnoló-
gicas é o principal objetivo do 1o Con-
gresso Internacional de Odontologia a
ser realizado simultaneamente com a 10a

Jornada Odontológica de Piracicaba
(JOP). Os eventos ocorrem entre 6 e 10
(segunda a sexta-feira), na Faculdade de
Odontologia de Piracicaba e a expecta-
tiva da organização é receber um público
aproximado de mil pessoas.

Entre as personalidades confirmadas
estão Nikolaos G. Nikitakis, da Univer-
sidade de Maryland (Estados Unidos),
abordando o tema �Differential Diag-

nosis of Oral Lesions�;  Eleni Sarlani, tam-
bém da Universidade de Maryland, que fa-
lará sobre �Diagnosis and Management of
Orofacial Pain�. Eles devem relatar experi-
ências do que há mais de mais moderno em
conhecimentos na área odontológica.

A programação conta ainda com diversos
cursos nacionais e conferências. Estão progra-
mados dois �workshops� (demonstração ao
vivo), onde serão realizados procedimentos em
um consultório com o auxílio de um micros-
cópio clínico e as imagens  serão  projetadas
em um anfiteatro, onde os ouvintes poderão
se comunicar com o operador durante todo o
procedimento, de forma interativa.

 Quanto ao aspecto científico, haverá
apresentações em forma de painel e oral,
além de um fórum científico com mais de
300 trabalhos. Os resumos dos estudos
aprovados serão publicados na revista
Brazilian Journal of Oral Sciences.

Como parte do cronograma, durante
toda a semana, a FOP realizará o tradi-
cional �Escovódromo�. Mais de quatro
mil crianças de escolas da rede pública,
na faixa etária entre 7 e 10 anos terão a
oportunidade de receber orientações ge-
rais sobre higiene bucal. Outras informa-
ções pelo site: www.fop.unicamp/con-
gresso ou pelo telefone (19) 3412-5245.

FOP promove congresso internacional

qCorreio Popular
1 de outubro - A partir de hoje só po-

derão ser abastecidos nos postos de Gás
Natural Veicular (GNV) de todo o País os
carros que tiverem afixado, no pára-bri-
sa dianteiro, o selo de segurança do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, Norma-
tização e Qualidade Industrial (Inmetro),
conforme a Portaria 122, de 21 de junho
de 2002. Já no Departamento de Norma-
lização e Inspeção da Unicamp, também
capacitado a realizar a vistoria e afixar o
selo GNV Inmetro, o preço do serviço é
R$ 60,00 e inclui uma análise dos itens
de segurança.

28 de setembro - Melhor do que uma
boa idéia na cabeça é ter disposição para
colocá-la em prática. Com pretensão de
divulgar a produção erudita nas universi-
dades e promover o contato entre novos
compositores, oito estudantes do curso
de Música do Instituto de Artes (IA) da
Unicamp organizaram o 1º Encontro Na-
cional de Compositores Universitários
que começa hoje, no campus em Barão
Geraldo, e estende-se até sexta-feira com
palestras,  concertos, mesas redondas e
exposição.
qFolha de S. Paulo

28 de setembro - Pesquisa e cientis-
ta não formam a única dupla possível,
como costumam achar os vestibulandos.
Quem está na faculdade e envolvido em
algum projeto segue também outra com-
binação: pesquisa e profissional diferen-
ciado. �Os estudantes entram com pou-
ca idéia do que é. Temos uma preocupa-
ção grande em mostrar que a iniciação
científica é tão importante para formar ci-
entistas quanto para a carreira profissio-
nal�, diz Fernando Costa, 53, pró-reitor
de Pesquisa da Unicamp.
qO Estado de S. Paulo

28 de setembro - A MP da soja trans-
gênica pode significar prejuízos econô-
micos irreparáveis para a exportação de
carne de aves e suínos, disse a profes-
sora Irenilza de Alencar Nääs, da Facul-
dade de Engenharia Agrícola da Unicamp
e  diretora da Fundação Apinco de Ciên-
cia e Tecnologia Avícola. �É lamentável
essa MP agora�, disse, apesar de garan-
tir que não é contra os transgênicos.
qO Povo

26 de setembro - As investigações do
acidente de Alcântara foram prorrogadas
por mais 30 dias. A única certeza que se
tem até agora é que houve uma descar-
ga de corrente elétrica que teria aciona-
do o motor A, no primeiro estágio, cau-
sando o incêndio. Os membros incorpo-
rados são: Paulo Murilo Castro de Olivei-
ra, da Sociedade Brasileira de Física;
Fernando Rizzo, da Academia Brasileira
de Ciências; e Carlos Henrique de Brito
Cruz, reitor da Unicamp que representa
a Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) no grupo.
qPortal IG
30 de setembro - Entre os dias 6 e 10

de outubro, será realizado o �I Congres-
so Internacional de Odontologia da Uni-
camp e X Jornada Odontológica de Pira-
cicaba�, na Faculdade de Odontologia de
Piracicaba (FOP/Unicamp). O evento tem
como objetivo, a atualização de profissi-
onais frente às novas descobertas cien-
tíficas e tecnológicas.
qJC On-line

29 de setembro - Uma pesquisa feita
pelo Ibope com duas mil pessoas em 65
municípios revela que 63% dos brasilei-
ros não querem que a lei retroceda a pon-
to de proibir o aborto. Outro dado impor-
tante da pesquisa revela que é a escola-
ridade, e não a religião, a variável mais
importante para a formação da opinião
sobre as questões relativas ao aborto.
�Entre os que têm nível superior, 91% são
contra o retrocesso na legislação�, diz a
demógrafa Elza Berquó, do Núcleo de Es-
tudos de População da Unicamp.
qPanorama Brasil

29 de setembro - Uma prótese forma-
da por diamante dez mil vezes menor que
a espessura de um fio de cabelo (nano-
diamante) está sendo desenvolvida pela
Unicamp e testada em cobaias também
pela Universidade Estadual Paulista (U-
nesp). Essa é uma das pesquisas reali-
zadas no Brasil na área de nanotec-
nologia, que deverá receber mais de R$
160 milhões nos próximos anos.


