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nVALOR ECONÔMICO

3 de novembro - A gigante mundial do
aço Arcelor e a gigante chinesa Baosteel,
com o suporte e parceria da Cia. Vale do
Rio Doce, dão largada ao projeto de cons-
trução de megausina de aço semi-acaba-
do (placas) no Maranhão voltada para o
mercado de exportação. O custo para sua
instalação em São Luís é de US$ 250
milhões a US$ 300 milhões menor do que
a implantação no Pará, segundo levanta-
mento técnico feito pela equipe do profes-
sor Luciano Coutinho, da Unicamp, e da
empresa Natrontec.

nFOLHA DIRIGIDA

3 de novembro - O vestibular 2004 da
Unicamp registrou recorde de candidatos
inscritos, com 50.307 candidatos. Este nú-
mero é 8,2% maior que o número de 2003.
No último vestibular, houve 46.492 candi-
datos. São oferecidas 2.934 vagas, distri-
buídas pelas 49 carreiras.Os locais dos
exames da primeira fase serão divulgados
a partir do próximo dia 13. A informação
ficará disponível para consulta no site
www.comvest.unicamp.br.

nO ESTADO DE S. PAULO

27 de outubro - Os colapsos dos sis-
temas de energia em países desenvolvi-
dos são sinais de alerta, que apontam para
o redirecionamento do desenvolvimento
tecnológico.  Pesquisas realizadas na
Unicamp apontam grandes possibilidades
de redução em equipamentos - como a
geladeira, resultado em reduções de con-
sumo entre 20-40% - apenas com melhorias
no projeto e na qualidade da energia
fornecida a esses equipamentos.

nDIÁRIO DA REGIÃO

27 de outubro - O desenvolvimento
sustentável tende a se tornar uma positiva
obsessão para a sociedade brasileira, tal-
vez mais por questão de sobrevivência do
que opção. Os economistas e professores
do Nesur - Núcleo de Economia Urbana e
Regional - Instituto de Economia da U-
nicamp, Gustavo Zimmerman e Carlos
Brandão, estudiosos do assunto, lembram
com propriedade de que não há desenvol-
vimento econômico sustentado sem en-
volvimento da sociedade.

nEPTV

27 de outubro - Uma pesquisa usan-
do nova metodologia, desenvolvida por
pesquisadores da Unicamp, traçou o perfil
da pobreza em Campinas. O novo méto-
do quantifica nveis da chamada “seguran-
ça ou insegurança alimentar”, conceito que
define o grau de acesso à comida por fa-
mílias pobres.
nBOL

26 de outubro - Apoiada na vitória elei-
toral do PT, a Internacional Socialista rea-
liza, a partir de amanhã, em São Paulo, o
seu 22º congresso, cujo principal desafio
será recuperar o prestígio como entidade
representativa da esquerda mundial.  “Uma
reunião como esta é um “saco de gatos”
completo. Há desde partidos que ainda
têm um compromisso com reformas soci-
ais até a maioria, que dá o tom. Para se
tomar como medida ideológica o que é
essa Internacional, basta dizer que o PT,
membro ou não membro, ainda será uma
força à esquerda, porque à direita está
Blair”, disse João Quartim de Moraes,
professor da Unicamp e editor da revista
“Crítica Marxista”.

nDIÁRIO DO GRANDE ABC

26 de outubro - Figura de destaque do
expressionismo alemão, o pintor lituano
Lasar Segall (1891-1957), que a partir de
1923 resolveu assumir a condição de cida-
dão brasileiro de forma definitiva, realizou
apenas um trabalho de ilustração infantil ao
longo de sua longa, produtiva e genial car-
reira. A tradução, direta do iídiche, a língua
germânica falada por judeus (ambos eram
judeus) na Europa central e oriental – na
escrita são usados caracteres hebraicos –,
é assinada por Berta Waldman, do Depar-
tamento de Teoria Literária do IEL (Instituto
de Estudos da Linguagem) da Unicamp, e
Nancy Rozenchan, especialista em Litera-
tura Hebraica da USP.

nUnião Européia –  “Desenvolvimento
Regional e Política Regional da União Euro-
péia” é o tema que será debatido na mesa
redonda que vai reunir o professor Felisberto
Reigado, da Universidade da Beira Interior
de Portugal e o professor Reinaldo Barcia Fon-
seca, do Instituto de Economia da Unicamp.
O debate será mediado pela professora San-
dra Brisolla. O evento será no dia 12 de no-
vembro, às 14 horas, na Sala 3 do Instituto
de Economia (Sala da Congregação).
nJuventude e Mercado de Trabalho -

“Juventude e Mercado de Trabalho” é o tema
da palestra que o professor da Unicamp e
Secretário Municipal do Desenvolvimento,
Trabalho e Solidariedade, Márcio Pochmann
proferirá, no próximo dia 10 de novembro,
às 19h30, no auditório “Franco Montoro” da
Assembléia Legislativa (Av. Pedro Álvares
Cabral, 201 - Ibirapuera). Mais informações:
telefones (11) 3886-6648 / 3886-6652.
nPedagogia Didática - No próximo dia 10

de novembro, às 9 horas, ocorrerá, no anfite-
atro da Biblioteca da Faculdade de Ciências
Médicas (FCM), a Jornada de Pedagogia e
Didática: Paradigmas de Ensino a Distância.
O objetivo é proporcionar aos seus participan-
tes (alunos de pós-graduação com atuação
em áreas ligadas à saúde) uma visão
multidisciplinar sobre ensino a distância como
treinamento para futuras atividades didáticas.
Trata-se de estabelecer um modelo de ensi-
no inovador. Conta com o apoio da disciplina
de Pedagogia Médica e Didática Especial. A
Jornada, dirigida a um grupo fechado, terá
como palestrante o professor Jônatas
Manzolli, do Núcleo Interdisciplinar de Comu-
nicação Sonora (Nics) da Unicamp. Ele abor-
dará o tema “EAD: interação homem-máqui-
na”. Manzolli é pesquisador em composição
algorítmica e síntese de sons para uso em sis-
temas dinâmicos não-lineares. É PhD. em
composição musical pela University of
Nottingham, Inglaterra. Além dessa palestra,
estão previstos debates, uma sessão de
pôsteres (com premiação do melhor) e uma
minimesa-redonda “Como organizar uma jor-
nada”. Os alunos estarão sendo avaliados pela
professora responsável pela disciplina, a
oncologista Sophie Françoise Mauricette
Derchain. Mais informações: telefone (11)
4023-6672.
nCiclo de Palestras Ethos/SAE - O Ser-

viço de Apoio ao Estudante (SAE) realizará
uma série de palestras relacionadas ao tema
Responsabilidade Social. O evento conta
com o apoio do Instituto Ethos. Veja a pro-
gramação: Dia 10 de novembro: “Marketing
em Responsabilidade Social”, Cláudio José
de Andrade (ESPM-SP); Dia 12 de novem-
bro: “O novo voluntariado e as empresas”,
Barnabé Medeiros. Dia 17 de novembro:
“Responsabilidade Social Empresarial” com
Gustavo Baraldi Ferreira (Instituto Ethos). As
palestras ocorrem sempre das 12 às 13h10,
no Centro de Convenções. Mais informações:
e-mail slara@unicamp.br
nEleições Cipa - A eleição dos membros

da Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa) está prevista para o período
de 10 a 12 de novembro, das 9 às 16 horas,
com exceção das unidades cujas as ativida-
des se desenvolvem em período noturno ou
em turnos, que terão horário ampliado de
acordo com suas necessidades. A posse dos
novos membros ocorrerá no dia 2 de dezem-
bro. Mais informações: telefones (19) 3788-
7532 ou 3788-7829
nEnsino de Ciências - Nos dias 12 e 14

de novembro será realizada na Estação Ci-
ência, a 8ª Mostra de Material de Divulgação
e Ensino das Ciências. O evento terá como
tema “Ciência e Educação: Exclusão Zero”.
O encontro é uma oportunidade para insti-
tuições de ensino e pesquisa, fundações,
órgãos governamentais e não governamen-
tais, editoras, empresas fabricantes e distri-
buidoras atuantes na área de educação e
ciência mostrarem suas produções. O obje-
tivo é que instituições, estudantes e profissi-
onais possam interagir, trocar experiências,
promover e comercializar as ações, materi-
ais e trabalhos desenvolvidos por cada um.
A Estação Ciência fica localizada na Rua
Guaicurus, 1394 - Lapa (SP). Mais informa-
ções: email eventos@eciencia.usp.br
nFórum das Adolescências - Profissio-

nais de diversas áreas, adolescentes e jovens,
parlamentares, representantes de organiza-
ções não-governamentais (ONGs) e estudan-
tes participarão, de 13 a 16 de novembro, em
Campinas, do Fórum Interdisciplinar Brasilei-
ro das Adolescências (Fibra). O Fibra é uma
promoção do Movimento de Adolescentes
Brasileiros (MAB) e do Grupo de Estudo Inter-
disciplinar em Sexualidade Humana (GEISH),
da Faculdade de Educação (FE). O evento

ocorrerá no Centro de Convenções Arcadas
Campinas (Rua José Paulino, 1369, centro).
Os interessados em participar do Fórum de-
vem recolher a taxa de R$ 70,00 (profissio-
nais) e de R$ 20,00 (adolescentes e jovens),
na conta-corrente 21.098-6, agência 0172-4,
do Banco do Brasil, em nome do Centro de
Voluntariado de Rio Claro (CVRC), e enviar
uma cópia do comprovante de depósito, via
fax, para (19) 3788-5075. Também serão acei-
tas inscrições até o início do encontro. Mais
informações: telefone (19) 3788-5615, ou e-
mail geish@unicamp.br.
nPalestra no IE - “After the Deluge - What

Future for Free Trade after Cancún?” é o
tema da palestra que o professor de econo-
mia e política da Universidade de Cambridge,
Chang Ha-Joo, proferirá no próximo dia 13
de novembro, às 9 horas, no auditório do Ins-
tituto de Economia (IE). O professor Luiz
Gonzaga Beluzzo será o comentarista. A or-
ganização está a cargo do Instituto de Eco-
nomia (IE) em parceria com o Núcleo de Eco-
nomia Industrial e da Tecnologia (Neit). A
palestra em inglês contará com tradução si-
multânea para o português. Mais informa-
ções: e-mail eccib@eco.unicamp.br
nSoftex - O Núcleo Softex-Campinas em

parceria com a Ti Métricas estará promoven-
do nos dias 13 e 14 de novembro, das 8h30
às 17h30, um Seminário Técnico de Análise
de Pontos de Função. Mais informações:
priscilla@cps.softex.br
nServiço  Social - Nos próximos dias 13

e 14 de novembro, o Serviço Social do Hos-
pital das Clínicas (HC) promoverá, das 8h30
às 17 horas, no salão nobre da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM), o XX Ciclo de
debates do Serviço Social “Caminhos e Des-
caminhos das Políticas Públicas”. O evento
- apoiado pela Pró-reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários (PREAC) - contará
com mesas-redondas e conferências com
diversos especialistas da área. Mais informa-
ções: telefone (19) 3788-7250 ou e-mail
sersocial@hc.unicamp.br
nEspaço e População - O Núcleo de Es-

tudos da População (Nepo) realizará, de 13 a
15 de novembro, o Encontro Transdisciplinar
“Espaço e População”. O evento ocorrerá no
auditório do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH). A conferência de abertura
será realizada no dia 13, às 20 horas, pelo
professor Bryan Roberts da Universidade do
Texas. No dia 14, das 9 às 16 horas, estão
previstas três mesas-redondas: “O Rural e o
Urbano no Brasil Contemporâneo”, “Urbano e
Rural: Perspectivas Temáticas” e “População
e “Espaço: Novas reflexões a partir do censo
de 2000”. O dia 15 será reservado para reuni-
ões temáticas do grupos. Mais informações:
telefone (19) 3788-5893 ou e-mail
eventos@nepo.unicamp.br
nComunicações Ópticas - Com o objetivo

de divulgar o conhecimento em comunicações
ópticas e promover a integração universidade-
empresa, de 13 a 16 de novembro, será realiza-
do, no auditório da Biblioteca Central (BC), o
Workshop Ciência e Tecnologia em Comunica-
ções Ópticas. O evento é organizado pelo Student
Chapter at Unicamp (OSA) e estará aberto aos
membros da comunidade acadêmica e empresas
da área. Mais informações: site http://
www.ifi.unicamp.br/osa/telecom/ ou e-mail
osa@ifi.unicamp.br.
nReforma Curricular - A Faculdade de

Engenharia Civil (FEC) realizará, no próximo
dia 14 de novembro, uma reunião onde dis-
cutirá a elaboração um projeto para a Refor-
ma Curricular do Curso de Engenharia Civil.
Veja mais detalhes no site http://www.fec.u-
nicamp.br/congressos/reformacurricular.html
nCotil - O exame do vestibular do Colégio

Técnico de Limeira (Cotil) está marcado para o
dia 16 de novembro, às 13h30. As inscrições
encerraram-se no último dia 14 de outubro. Mais
informações: http://www.cotil.unicamp.br.
nMigratologia - “Migratologia” é o tema

da palestra que o professor Hervé Domenach
do Institut de Recherche pour le Develop-
pement (IRD) da Universidade de Provence
(França) proferirá, no próximo dia 17 de no-
vembro, às 9h30, no auditório do Núcleo de
Estudos da População (Nepo).

Ary Barroso - Alunos do Departamento de
Música do Instituto de Artes (IA) da Unicamp
realizarão, no próximo dia 17, no auditório do
IA, a partir das 12 horas, um show musical
em homenagem aos 100 anos de nascimen-
to do compositor Ary Barroso, criador do clás-
sico Aquarela do Brasil (1939). No programa,
composições exclusivas de Ary, que pratica-
mente inventou o gênero samba-canção. En-
tre elas, obras que foram sucesso como “No
tabuleiro da baiana”, “Na batucada da vida”,
“Camisa amarela”, “Folha morta”, “Os quin-
dins de Iaiá”, “No rancho fundo” e “Aquarela
do Brasil”, com a qual Ary ficou conhecido in-
ternacionalmente, e que recentemente lhe

conferiu o prêmio de “a música do século 20”. O
evento conta com a participação especial de
dois professores do Instituto: Hilton Valente, mais
conhecido no meio acadêmico como Gogô, e a
professora Sara Lopes, ex-diretora do Instituto
de Artes (IA) da Unicamp. A realização do show
é um processo coletivo por meio do qual alunos
e professores trabalham para o mesmo fim: le-
var ao público universitário um pouco mais da
obra do popular compositor, sob diferentes for-
mas de abordagens, tradicionais ou releituras.
nEngenharia Química - “Pós Graduação:

Educação, Trabalho e Sociedade” é o tema do
III Encontro de Pesquisa (EPFEQ), que será
realizado nos próximos dias 17, 18 e 19 de
novembro, a partir das 19 horas, no bloco “D”
da Faculdade de Engenharia Química. O III
EPFEQ vem dar continuidade ao encontro entre
os alunos de pós-graduação e os profissionais
da área de Engenharia Química. No evento
serão apresentados trabalhos que estão sendo
desenvolvidos ou em fase de conclusão na
pós-graduação. O evento contará com mesas-
redondas - formadas por profissionais atuantes
em universidades, indústrias e centros de pes-
quisa. Busca-se com o encontro identificar e
discutir as oportunidades de trabalho para os
engenheiros químicos com pós-graduação,
assim como abordar a qualidade e os desafios
da pesquisa em Engenharia Química. Pales-
tras informativas também integram e
complementam o evento. Mais informações:
site http://www.feq.unicamp.br/~epfeq
nTerritórios Pedagógicos - No próximo

dia 18 de novembro, às 8h30, no auditório do
Centro de Convenções, será realizado o III
Seminário “Tecendo Novos Territórios Peda-
gógicos” como parte do Projeto Ciência na
Escola. Das 9 às 18 horas, os alunos das
escolas participantes farão exposição de proje-
tos. O seminário será transmitido pela
cameraweb no endereço http://www.came-
raweb.unicamp.br. Mais informações: e-mail
eneida@m3f.com.br

nPrograma de Bolsas - Estão abertas as
inscrições para o programa de bolsas de longa
duração DAAD/CAPES/CNPq - em todas as
áreas do conhecimento - para as modalidades
de doutorado integral e sanduíche e especializa-
ção para médicos. Os interessados podem se
inscrever até 12 de março de 2004. Mais infor-
mações: site http://rio.daad.de ou e-mail
glauce@daad.org.br
nSAE - O Serviço de Apoio ao Estudante

(SAE) estará com inscrições abertas, até 10
de novembro, para solicitações de bolsistas-
trabalho. Os professores da Universidade in-
teressados em receber e orientar bolsistas de-
vem fazer o pedido no prazo, on-line, através
da página do SAE. Cada professor pode ins-
crever até três projetos. O SAE oferece 654
bolsas-trabalho, cujas inscrições já foram re-
alizadas pelos alunos de graduação da Uni-
versidade. Mais informações: com Maria
Luisa (ma_luisa@unicamp.br, telefone 19-
3788-6540) ou Adailton (adailton@unicamp.br,
19-3788-6546).
nExtensão no IEL – A Coordenadoria de

Extensão do Instituto de Estudos da Lingua-
gem (IEL) está oferecendo para o verão de
2004 uma série de cursos de extensão. As
inscrições podem ser feitas na Secretaria de
Extensão do IEL. Confira a relação dos cur-
sos no endereço http://www.unicamp.br/iel/
extensao/cursosextensao2004.htm. Mais in-
formações: (19) 3788-1520 ou e-mail seee@i-
el.unicamp.br
nExtensão na FEQ - A Faculdade de Enge-

nharia Química (FEQ) abre inscrições para um
curso de especialização em Engenharia Ambiental
(http://www.feq.unicamp.br/extensao/curso-de-
especializacao/ambiental.html) e diversos cursos
de extensão (http://www.feq.unicamp.br/exten-
sao/curso-de-extensao/index.html). Mais informa-
ções: telefones (19) 3289-8338 ou 3788-3911.
nDemografia - O Instituto de Filosofia e Ci-

ências Humanas (IFCH) e o Núcleo de Estu-
dos da População (Nepo) abrem inscrições para
o processo seletivo de mestrado e doutorado em
Demografia. Podem ser feitas até 14 de novem-
bro. Mais informações: site http://www.
unicamp.br/ifch/pos_graduacao

nPrêmio Star One - Com o objetivo é incen-
tivar e valorizar a pesquisa e o desenvolvimento
de soluções inovadoras em comunicação via
satélite, a Star One abre inscrições para estudan-
tes, professores, pesquisadores, profissionais de
empresas, instituições públicas ou privadas - na-
cionais e internacionais - que tenham criado ou
implantado projetos de comunicação via satélite
no Brasil. Podem ser feitas no site http://www.sta-
rone.com.br/premio/

Economia - “Deus e o diabo na terra do sol
(leitura política de um capitalismo tardio)” (dou-
torado). Candidata: Angelita Matos Souza.
Orientador: professor José Ricardo Barbosa
Gonçalves. Dia 14 de novembro, às 14h30, na
sala IE-23 (Pavilhão de Pós-Graduação).

Engenharia de Alimentos - “Comparação
do desempenho de um sistema de refrigera-
ção para resfriamento de líquido controlado
a diferentes modos de controle” (doutorado).
Candidato: Flávio Vasconcelos da Silva.
Orientador: professor Vivaldo Silveira Junior.
Dia 13 de novembro, às 14 horas, no salão
nobre da FEA.

Engenharia Química - “Síntese de um
controlador híbrido fuzzy-preditivo: aplicação para
processos de polimerização” (doutorado). Can-
didato: Alessandro Mattedi. Orientador: profes-
sor Rubens Maciel Filho. Dia 11 de novembro,
às 14 horas, na sala de defesa de teses (bloco
“D” da Faculdade de Educação FE.

“Aperfeiçoamento tecnológico do processo
de crioconcentração: modelagem e simula-
ção” (doutorado). Candidato: José Marcos
Francisco da Silva. Orientadora: professora
Maria Regina Wolf Maciel. Dia 13 de novem-
bro, às 9 horas, na sala de defesa de teses
(bloco d) da FEQ.

“Influência da temperatura, grau de expan-
são e altura do leito sobre a recuperação e
purificação de Alfa-Lactalbumina a partir de
soro de leite bovino em leito expandido de
resinas hidrofóbicas” (doutorado). Candidata:
Líbia de Souza Conrado Oliveira. Orientador:
professor Cesar Costapinto Santana. Dia 14
de novembro, às 9 horas, na sala de defesa
de teses (bloco d) da FEQ.

“Supervisão e controle on line de um rea-
tor de polimerização em escala Pilot” (mes-
trado). Candidato:Rafael Leiria Nunes. Ori-
entadora: professora Ana Maria Frattini Fileti.
Dia 14 de novembro, às 9h30, no auditório
(bloco b) da FEQ.

Geociências - “Problemas globais, res-
postas locais: A indústria de móveis de ma-
deira no Brasil à luz dos enfoques de cadei-
as produtivas e sistemas regionais de inova-
ção” (doutorado). Candidato: Mauro Roese.
Orientadora: professora Leda Maria Caira
Gitahy. Dia 11 de novembro, às 14h30, no
auditório do IG.

Odontologia - “Estudo da estabilidade
química e performance dos tubetes odon-
tológicos das soluções anestésicas locais
comerciais” (doutorado). Candidata: Juliana
Cama Ramacciato. Orientador: professor
Francisco Carlos Groppo. Dia 10 de novem-
bro, às 8h30, na FOP.

“Avaliação da latência e duração da anes-
tesia por bloqueio do nervo alveolar inferior com
soluções de bupivacaína e levobupivacaína”
(mestrado). Candidato: Filipe Polese Branco.
Orientadora: professora Cristina Volpato. Dia
11 de novembro, às 9 horas, na FOP.

“Estudo da produção de ácido graxo sinte-
tase (fas) em linhagens celulares derivadas de
carcinomas espinocelulares bucais humanos.
Evidências de sua participação na proliferação
celular” (mestrado). Candidata: Michele A-
gostini. Orientador: professor Edgar Graner. Dia
11 de novembro, às 14 horas, na FOP.

“Análise epidemiológica das fraturas faciais,
em um serviços da cidade de Curitiba (PR), de
janeiro de 1986 a dezembro de 2000” (doutora-
do). Candidato: Nelson Luis Barbosa Rebellato.
Orientador: professor Luis Augusto Passeri. Dia
12 de novembro, às 8h30, na FOP.

“Avaliação ultra-sonográfica e tomográfica
da articulação temporomandibular em adoles-
centes” (mestrado). Candidato: Luciano José
Pereira. Orientadora: professora Maria Beatriz
Duarte Gavião. Dia 12 de novembro, às 9 ho-
ras, na FOP.

“Análise in vitro da infiltração bacteriana e
das desadaptações na interface implante/
conector protético em cinco sistemas de im-
plantes endósseos” (doutorado). Candidato:
José Ivo Queiroz do Amaral. Orientador: pro-
fessor Renato Mazzonetto. Dia 14 de novem-
bro, às 8h30, na FOP.

“Fatores relacionados às complicações no
tratamento ortodôntico-cirúrgico de pacientes
portadores de deformidades dento-faciais” (dou-
torado). Candidato: Paulo Roberto Mülller.
Orientador: professor Márcio de Moares. Dia
14 de novembro, às 8h30, na FOP.

Química - “Sistemas auto-organizáveis na
classificação de dados em química analítica”
(mestrado). Candidato: Leoberto Balbinot.
Orientador: professor Ronei Jesus Poppi. Dia
11 de novembro, às 14 horas, no mini-auditó-
rio do IQ.


