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q O ESTADO DE S. PAULO
25 de outubro - Com a relação entre

História e Literatura no centro do debate,
alunos do Programa de Pós-Graduação
em História Social da Unicamp lançam
na próxima quarta-feira o mais recente
número da revista História Social, publi-
cação acadêmica anual que traz algo da
nova produção na área.

22 de outubro - O Ministério da Saúde
está propondo um novo modelo de finan-
ciamento para os 45 hospitais universitári-
os do País, cujas dívidas acumuladas já
superam R$ 290 milhões neste ano. Em
vez de um contrato baseado na produtivi-
dade, o repasse seria feito a partir de me-
tas pré-estabelecidas. “O hospital se com-
prometeria a atingir determinadas metas
e receberia por isso”, disse o secretário
executivo do ministério, Gastão Wagner de
Souza, segundo a Agência Unicamp.
q FOLHA DE S. PAULO

24 de outubro - Sem uma receita pron-
ta, intelectuais cobraram  do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva as mudanças na
política econômica para as quais teria
sido eleito. Para o professor da Unicamp
Ricardo Carneiro, a mudança do modelo
econômico prometida por Lula na cam-
panha pressupõe controlar o fluxo de ca-
pitais e intervir no câmbio, além de pôr
em prática uma política industrial. “Não
estou dizendo para fechar a economia,
mas para planejar.”
q CIÊNCIA HOJE

24 de outubro - Quais seriam os im-
pactos, sobre a indústria brasileira, de
novas rodadas de abertura comercial,
entre as quais a eventual criação da Área
de Livre Comércio das Américas, a Alca?
Para responder essas perguntas, o Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior e o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia (através da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep) incumbi-
ram o Núcleo de Economia Industrial e
da Tecnologia (do Instituto de Economia
da Unicamp) de coordenar, durante 2002,
diversos estudos sobre a atual capacida-
de competitiva da indústria brasileira,
identificando possíveis impactos de uma
nova rodada de liberalização comercial.
q CORREIO POPULAR

24 de outubro - A mulheres e as rela-
ções familiares e amorosas no século 19
inspiraram o espetáculo de dança con-
temporânea Entrelaços, que estréia hoje
e continua em cartaz até dia 30 de no-
vembro no Parque Ecológico Monsenhor
Emílio José Salim. Montagem-formatura
de 16 alunos de Artes Corporais da Uni-
camp, Entrelaços tem direção da dança-
rina e atriz campineira Lara Rodrigues
Machado – professora no Departamento
de Artes Corporais e ganhadora do res-
peitado Prêmio Moinho Santista deste
ano, pela Fundação Bunge.
q DIÁRIO DE S. PAULO

24 de outubro – O desemprego volta
à taxa recorde de 20,6% pela terceira vez
no ano. É o maior índice desde 1985,
quando Dieese e Seade iniciaram pes-
quisa. Região metropolitana de São Paulo
tem 2,03 milhões de desempregados. Em
1985, primeiro ano da pesquisa, a taxa
variou entre 10% e 14% e ficou em 12,2%,
na média. “É capaz de alguns analistas
invejarem a taxa de 1985”, comentou o
economista Claudio Dedecca, do Institu-
to de Economia da Unicamp.
q GAZETA MERCANTIL

24 de outubro – A Mentor Corporation,
um dos maiores fabricantes de produtos
urológicos do mundo e líder no segmen-
to de próteses mamárias, quer firmar atu-
ação na América Latina, centralizando no
Brasil as suas operações. O diretor da
empresa para a América Latina, Eduar-
do de Melo, explica que a Mentor man-
tém parcerias com diversas instituições
locais, como a Unicamp, para o desen-
volvimento de produtos e tecnologia.

n Ciência de Alimentos - De 3 a 6 de no-
vembro a Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos (FEA) promoverá o 5º Simpósio Latino Ame-
ricano de Ciência de Alimentos (5º SLACA). A
aberturta do encontro será realizada no dia 3,
às 20h30, no salão de festas do Clube Fonte
São Paulo (Rua José Paulino, 2138, Centro,
Campinas-SP). O evento propiciará a exposi-
ção das mais novas tendências do mercado,
mesas redondas e palestras de especialistas
de renome das mais diversas áreas da pesqui-
sa e produção de alimentos. Para se inscre-
ver, acesse o site: http://www.slaca.com.br/
inscricao/inscricao_online.asp.
n Cursos FOP - A Faculdade de Odontolo-

gia de Piracicaba (FOP) estará com inscrições
abertas de 3 a 19 de novembro, para o exame
de seleção dos cursos profissionalizantes de
técnico em laboratório de prótese dentária
(TPD), atendente de consultório dentário (ACD)
e técnico em higiene dental (THD). As provas
da primeira fase serão realizadas no dia 2 de
dezembro, no prédio central da FOP (Rua D.
Pedro II, 627). A lista dos aprovados para a
entrevista será divulgada no dia 11 de dezem-
bro e no dia 17 de dezembro será divulgada a
lista final dos aprovados. As matrículas pode-
rão ser feitas apenas nos dias 17 e 18 do mes-
mo mês. Os resultados de todas as provas
poderão ser conferidos no mural do prédio cen-
tral ou pela Internet no endereço: http://
www.fop.unicamp.br. Os interessados na ins-
crição do exame de seleção deverão compa-
recer das 8h às 11 e das 13h30 às 16h30 à
Rua D. Pedro II, 627 - Centro - Piracicaba, SP,
munidos de RG original e taxa de inscrição de
R$ 20. Mais informações: telefone (019) 3422-
5346.

n Relações Internacionais - O Programas
de Pós-Graduação em Relações Internacionais
da Unicamp, Universidade Estadual Paulista
(Unesp) e da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP) estarão com inscrições
abertas, no período de 3 a 14 de novembro, para
a seleção de candidatos ao Mestrado Acadêmico
em Relações Internacionais. Mais informações:
e-mail ceipoc.unicamp.br ou site http://www.uni-
camp.br/ceipoc/

n Marx e Engels - O Centro de Estudos
Marxistas (Cemarx) realizará de 4 a 7 de no-
vembro o III Colóquio Marx e Engels. O tema
geral do evento é o socialismo no século XXI. O
encontro comportará mesas-redondas e sessões
de comunicações coordenadas. As mesas-re-
dondas serão integradas por palestrantes con-
vidados e as sessões de comunicações, de
inscrição livre, são abertas à participação de
professores, estudantes de pós-graduação e
de pesquisadores do marxismo de todo o Bra-
sil. Os trabalhos propostos para as sessões de
comunicações tratarão os seguintes temas: 1.
A economia capitalista hoje: transformações e
crises; 2. O (novo?) imperialismo e a luta pelo
socialismo; 3. As (novas?) forças produtivas do

capitalismo e o movimento socialista; 4. O mo-
vimento socialista do século XXI; 5. O marxis-
mo e o programa socialista do século XXI; 6.
Materialismo e socialismo. Veja a programação
em http://www.unicamp.br/cemarx/programaco-
loquio2003.html. Mais informações: telefone (19)
3788-1639, http://www.unicamp.br/cemarx/ ou
e-mail cemarx@unicamp.br.
n Segurança em Informática - A quinta edi-

ção do Simpósio de Segurança em Informática
(SSI´2003) ocorrerá de 4 a 6 de novembro, no
campus do CTA/ITA, em São José dos Cam-
pos (SP). O evento desponta como uma opor-
tunidade de integração e convergência de in-
teresses, entre universidades e empresas. O
simpósio é fruto da cooperação e das ativida-
des de pesquisa das instituições do País que
pesquisam segurança em informática (Inpe,
PUC-PR, UFMG, UFPE, UFRGS, UFSC, UnB,
Unesp, Unicamp, USP, USP/São Carlos, e ITA).
Mais informações: sites http://www.ssi.org.br e
http://www.fcmf.org.br
n Seminário - O Centro de Lógica, Epis-

temologia e História da Ciência (CLE) reali-
zará, no próximo dia 5 de novembro, às 15
horas, o Seminário “Some aspects of infor-
mation and complexity in natural phenomena”
com o professor Giuseppe Longo, da École
Normale Supérieure (França). O evento, de
caráter interdisciplinar, congrega interesses de
vários grupos de pesquisa do CLE. Mais in-
formações: telefone (19) 3788-6518 ou site
http://www.cle.unicamp.br/
n Salubridade - A Faculdade de Engenha-

ria Agrícola (Feagri) e a Fundação Apinco de
Ciência e Tecnologia Avícolas (Facta) estão or-
ganizando um workshop sobre “Bem-Estar
Salubridade do Trabalhador na Atividade A-
vícola”. O evento ocorrerá no dia 6 de novem-
bro no Auditório do Arcadas (Rua José Paulino
1369, Campinas-SP). O objetivo do encontro
é reunir veterinários, agrônomos, zootecnistas,
engenheiros agrícolas, advogados, engenhei-
ros e médicos do trabalho, produtores, profes-
sores, pesquisadores da área e demais profis-
sionais interessados no tema, para trazer in-
formações atualizadas sobre a Segurança e o
Bem Estar do Trabalhador. Mais informações:
(19) 3243-6555, e-mail: facta@facta.org.br ou
site http://www.facta.org.br
n Maratona de Programação - O Institu-

to de Computação (IC) realizará, nos dias 7 e
8 de novembro, a Maratona de Programação.
O evento contará com quatro sedes no Brasil
e será realizado simultaneamente em outros
locais da América do Sul. O encontro terá a
presença de 75 times representando diversas
universidades do sudeste do Brasil e outros
Estados. A página referente ao Brasil está lo-
calizada no endereço http://maratona.ime.us-
p.br e a página da sede de Campinas, na
Unicamp, pode ser consultada no site http://
www.ic.unicamp.br/maratona. Mais informa-
ções: rodolfo@ic.unicamp.br
n Comunicações Ópticas - Com o objeti-

vo de divulgar o conhecimento em comunica-
ções ópticas e promover a integração univer-
sidade-empresa, de 13 a 16 de novembro,
será realizado, no auditório da Biblioteca Cen-

tral (BC), o Workshop Ciência e Tecnologia em
Comunicações Ópticas. O evento organizado
pelo Student Chapter at Unicamp (OSA) é 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.
n Economia do Trabalho - O Centro de

Estudos Sindicais e de Economia do Traba-
lho (Cesit) do Instituto de Economia (IE) esta-
rá com inscrições abertas, até 22 de novem-
bro, para o curso de especialização Econo-
mia do Trabalho e Sindicalismo. O objetivo é
formar profissionais para ocupar posições de
assessoramento ou direção em órgãos públi-
cos ou privados no campo da economia e re-
lações de trabalho. O aluno aprovado obterá
o Certificado de Especialização em Economia
do Trabalho e Sindicalismo. O curso ocorrerá
no dia 1 de março. Mais informações: (19)
3788.5713
n Almeida Prado - A Orquestra Sinfônica

realizará no dia 28 de novembro (sexta-fei-
ra), às 20 horas, e no dia 30 (domingo), às 17
horas, um concerto em homenagem ao ex-
diretor do Instituto de Artes (IA), Almeida Pra-
do. A regência é do maestro Claudio Ortiz.
Os ingressos custam R$5. Mais informações:
telefone (19) 3273-9009 ou e-mail sinfo-
nica_campinas@yahoo.com.br

n Curso para Jornalistas - O Centro de
Estudos Jurídicos (Ductor) realizará, de 3 a 6
de novembro, o curso “Noções de Direito Apli-
cado à Imprensa”. As inscrições podem ser
feitas na Rua Barreto Leme, 1653. O evento
contará com palestras de diversos especia-
listas da área. Temas como Direitos Huma-
nos; Direito Penal/Processo Penal; Código do
Consumidor; Direito Constitucional/Tributário;
Sistemas Eleitorais; Direito Civil/Processo Civil
e Responsabilidade Civil da Imprensa fazem
parte da programação. O encontro propiciará
aos jornalistas aprender sobre os limites da
aplicação do direito e entender todos os trâ-
mites e nuances na cobertura de imprensa.
Mais informações: telefone (19) 3233-3022 ou
e-mail cursoductor@cursoductor.com.br
n Opus Software - A Opus Software - em-

presa de desenvolvimento de software - promo-
verá, no próximo dia 6 de novembro, às 12h30,
uma palestra técnica destinada aos alunos dos
dois últimos anos do curso de Matemática Apli-
cada da Unicamp. O Objetivo é apresentar a
empresa, suas principais linhas de trabalho e
selecionar os alunos interessados no processo
seletivo para trainnes e estagiários. A palestra
ocorrerá na sala 151 do Instituto de Matemáti-
ca, Estatística e Computação Científica (Imecc).
Mais informações: site http://www.opus-soft-
ware.com.br/recrutamento ou na secretaria do
Imecc, com o professor Francisco Gomes.
n Bolsas ensino médio – A Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(Fapesp) e o Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT), por intermédio do CNPq, estão lançando
edital para seleção pública de projetos de bolsa do
Programa de Iniciação Científica Júnior. O objeti-
vo é permitir que estudantes do ensino médio da
rede pública de ensino do Estado de São Paulo
tenham contato e colaborem com projetos científi-
cos. Para o presente edital serão aplicados R$
480 mil pelo CNPq, sendo R$ 200 mil no presen-
te exercício. O edital consta no endereço:
www.fapesp.br/materia.php?data[id_ma-
teria]=1349.
n Economia do trabalho – O Centro de

Estudos Sindicais e de Economia do Traba-
lho do Instituto de Economia (IE) oferece o
curso de especialização Economia do traba-
lho e sindicalismo-2004. O início está previs-
to para 1o de março de 2004. O objetivo é
formar  profissionais para ocupar posições de
assessoramento ou direção de órgãos públi-
cos e privados no campo da economia e rela-
ções de trabalho. Mais informações:
3788.5713/3788.5735/3788.5736, e-mail:
posgrad@eco.unicamp.br.

n Biologia - “Anestésicos locais: interação
com membranas e fragmento do canal de
sódio voltagem dependente” (doutorado).
Candidato: Leonardo Fernandes Fraceto.
Orientadora: professora Thelma de Aguiar
Pertinhez. Dia 7 de novembro, às 14 horas,
na sala de defesa de teses da pós-gradua-
ção do IB.
n Educação - “Os livros na escola estadu-

al Barão Geraldo de Rezende: entre a biblio-
teca e a sala-ambiente” (mestrado). Can-
didata: Maria do Carmo Bianchi. Orientadora:
professora Lilian Lopes Martin da Silva. Dia 7
de novembro, às 9 horas, na sla de defesa de
teses da FE.
n Engenharia Agrícola - “Chapa de média

densidade - MDF fabricada com fibra de madei-
ra de reflorestamento e adesivo poliuretana
monocomponente derivado de óleo de mamona”
(doutorado). Candidato: Sérgio Augusto Mello
da Silva. Orientadora: professora Raquel Gon-
çalves. Dia 5 de novembro, às 14 horas, no La-
boratório de Solos da Feagri.
n Engenharia Mecânica - “Produção e

consumo de energia da indústria de papel e
celulose no Brasil: Passado recente e pers-
pectivas futuras” (mestrado profissional). Can-
didato: Marcelo Carlos Barbeli. Orientador:
professor Sérgio Valdir Bajay. Dia 6 de no-
vembro, às 9 horas, no Bloco K da FEM.
n Engenharia Química  - “Desenvolvimen-

to de um reator de leito fluidizado híbrido para
o tratamento de efluentes líquidos” (doutora-
do). Candidato: José Jailton Marques. Orien-
tador: professor Elias Basile Tambourgi. Dia
7 de novembro, às 9 horas, na sala de defesa
de teses da FEQ.
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Usuários do Cândido Ferreira durante oficina

Portas abertas, grades cerradas
e nada de camisa de força ou elet-
rochoque. Estes procedimentos
foram o ponto de partida para o
processo de humanização dos cui-
dados do Sistema de Saúde Dr.
Cândido Ferreira (SSCF), ex-hos-
pital psiquiátrico, referência de tra-
tamento em saúde mental no Bra-
sil, desde 1993. O processo de
transformação do Cândido
Ferreira – localizado em Sousas,
distrito de Campinas – como inú-
meros outros projetos no mundo,
é parte do programa Humanida-
de, anunciado na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, pro-
clamada pela Assembléia da
ONU, em 1948.

Para reforçar a proposta de re-
forma psiquiátrica nos hospitais
brasileiros, alunos da Faculdade
de Ciências Médicas da Unicamp
organizam, de 3 a 7 (segunda a
sexta-feira), no Auditório da Bi-
blioteca Central, a Semana da Re-
forma Psiquiátrica na Unicamp.
O evento apresentará o modelo
adotado pelo Cândido Ferreira,
cuja proposta consiste em que os

tratamentos se baseiem na reinser-
ção dos usuários na vida familiar e
comunitária.

Programação – Durante a progra-
mação, de 3 a 7 de novembro, have-
rá exposição permanente dos traba-
lhos, fotos e obras dos usuários do
Cândido Ferreira, no Hall de entra-
da da Biblioteca Central. Também
estarão expostas fotos do ensaio “Um
outro olhar”, de Régis Moreira, jor-
nalista responsável pelos projetos de
comunicação do sistema de saúde.

Na quarta-feira, dia 5, às 10h30,
terá início às discussões sobre refor-
ma psiquiátrica. O professor da Uni-
camp Nelson Felice de Borges, cien-
tista social e doutor em Saúde Cole-
tiva, apresenta o projeto para reali-
zação da Semana da Luta Antimani-
comial. Na seqüência, será aborda-
do o tema “A saúde mental no mu-
nicípio de Campinas: Como ca-
minhar na reforma?”, que terá como
conferencistas a assistente social Cla-
rice Scopin Ribeiro e a enfermeira e
gerente do Centro de Convivência e
Arte do Cândido Ferreira, Emelice
P. Prado Bagnola. Às 11h15, o grupo

Sorri’Dante faz apresentação de te-
atro e às 11h45 haverá Oficina de
Culinária, com salgadinhos, bolos e
sucos feitos pelos usuários do SSCF.
Ao meio dia o filme “Uma mente
brilhante” será exibido aos partici-
pantes.

No período da tarde, às 15 horas,
acontece uma roda de discussão de
aspectos do filme com o membro do
Grupo de Teatro Sorri’Dante, José
Jacinto; com o monitor do Projeto
Casa Escola, jornalista e locutor da
Rádio Maluco Beleza, Antônio Mar-
salo dos Santos; com o poeta, jorna-
lista e repórter da Rádio Maluco Be-
leza, Silvana Borges e com o partici-
pante da Oficina de TV e Oficina de
Culinária do Núcleo de Oficinas de

Trabalho do SSCF, Sílvio Burza.
Dia 7 (sexta-feira), a programa-

ção prossegue com a exibição do fil-
me “Ide por todo mundo”, às 9 ho-
ras. O vídeo mostra o fechamento
da Ala Paraíso do SSCF. Logo de-
pois, ocorre a mesa redonda “Re-
forma Psiquiátrica e/ou Psiquia-
tria? Manicômio e/ou Saúde Men-
tal?”, com a participação dos mé-
dicos Paulo Dalgalarrondo (Uni-
camp), Marcelo Salomão (Centro
de Atenção Psicossocial Esperan-
ça) e Willians Valentini (SSCF). Às
10h45 um recital de poesias de Sil-
vana Borges e uma Oficina de Cu-
linária encerram as atividades da
semana. Outras informações pelo e-
mail v_hachiman@yahoo.com.br.

Reforma psiquiátrica
é tema de evento


