
nCinematographo - “A Mulher e o
Cinema” é o tema do ciclo de filmes que
serão exibidos na Seção Cinematographo
(auditório I) do Instituto de Filosofia e Ci-
ências Humanas (IFCH). Confira as apre-
sentações: dia 15 de março - “A hora da
Estrela”, de Suzana Amaral; dia 22 - “Eter-
namente Pagu”, de Norma Bengell e, no
dia 29, “A Maçã”, de Samira Makhmalbaf.
As sessões ocorrem todas às segundas-
feiras a partir das 18h30. A proposta do
ciclo é, além de destacar a mulher no ci-
nema no mês dedicado a elas, também
abrir uma nova perspectiva sobre a cria-
ção feminina no cinema. Mais informações
pelo e-mail j004940@dac.unicamp.br
nATUs e ATDs - O Fórum de Assisten-

tes Técnicos de Unidades (ATUs) e As-
sistentes Técnicos de Direção (ATDs)
ocorre, dia 17, das 9 às 11 horas, no Au-
ditório da Diretoria Geral da Administra-
ção (DGA). O objetivo é divulgar proje-
tos, serviços e políticas relacionadas ao
funcionamento dos órgãos da Pró-Reito-
ria de Desenvolvimento Universitário
(PRDU), bem como estreitar a comunica-
ção com os ATUs e ATDs. O Fórum é
parte de uma das ações do objetivo estra-
tégico “Satisfação do Cliente”. No ano de
2003 foram realizados dois encontros: o
primeiro no dia 29 de novembro e, o se-
gundo, no dia 10 de dezembro. Para
2004 estão programadas reuniões nos
dias 17 de março, 28 de abril, 16 de ju-
nho, 11 de agosto, 29 de setembro e 10
de novembro. Mais informações pelo te-
lefone 19- 3788-4704.
nSaúde - “Meio Ambiente e Biossegu-

rança” é o tema do próximo seminário do
Fórum Permanente Interdisciplinar de
Saúde. A abertura do evento está previs-
ta para o dia 18, às 9 horas, no Auditório
da Biblioteca Central (BC). As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas no ende-
reço http://www.cori.unicamp.br/foruns/
foruns-saude.html
nLançamentos
- No dia 17, às 19h30, acontece o lan-

çamento do livro “Construindo Novos Ca-
minhos”, organizado por Elza Berquó
(foto), do Nepo, e Maria Isabel Baltar da
Rocha. “Cadernos de Saúde Pública” é a
outra publicação a ser lançada, fruto de
parceria entre o Instituto de Medicina So-
cial da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), Núcleo de Estudos de
População (Nepo) da Unicamp, Instituto
de Saúde (SES-SP), Escola Nacional de
Saúde Pública (Fiocruz) e Instituto de
Saúde Coletiva (UFBA). Os lançamentos
ocorrem no Museu da Imagem e do Som
(MIS), localizado na Avenida Europa, 158,
Jardim Europa (SP). Mais informações
pelo telefone 19-3788-5894 ou e-mail fati-
ma@nepo.unicamp.br
nTrabalho colaborativo – “Investi-

gar a sua prática. Reflexão sobre uma
experiência de trabalho colaborativo” é o
tema da palestra que o professor João
Pedro da Ponte, da Universidade de Lis-
boa (Portugal) profere, no dia 18 de mar-
ço, das 9 às 12 horas, no Salão Nobre da
Faculdade de Educação (FE). O evento
é aberto para interessados na área da
Educação (professores, estudantes de
graduação, pós-graduação, profissionais
da área). Mais informações pelo telefone
19-3788-5602 ou e-mail evento@fe.u-
nicamp.br
nAlterações Auditivas em Trabalha-

dores - “Desafios da prevenção nas altera-
ções auditivas em trabalhadores” é o tema
do seminário promovido pelos Cursos de
Fonoaudiologia da Unicamp e da Universi-
dade Metodista de Piracicaba (Unimep). O
ovento ocorre no dia 19 de março, das 14
às 17 horas, no Salão Nobre da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM). Confira a pro-
gramação: 14 horas - Apresentação da
mesa; 14h30 - Cláudia Giglio de Oliveira

Universidade Estadual de Campinas � 15 a 21 de março de 200410

qFOLHA DE S. PAULO
9 de março - Os leitores brasileiros de

ciências sociais estão diante de uma “dádi-
va”. Um breve seminário a ser realizado
amanhã e quinta-feira em São Paulo marca
a reedição no país de um dos livros centrais
das humanidades na segunda metade do
século 20, “Sociologia e Antropologia”, de
Marcel Mauss. Outros dois “estranhos no
ninho”  antropológico completam a mesa:
Heloisa Pontes, da Unicamp, que vai discu-
tir os ensaios de Mauss sobre o corpo, e o
artista Arthur Omar (“tudo o que faço é tam-
bém uma certa antropologia”, diz o autor do
livro “Antropologia da Face Gloriosa”).

8 de março - Quando o assunto é auto-
nomia universitária em gestão financeira, a
voz da experiência vem do Estado de São
Paulo e pode servir de exemplo para o
projeto de reforma que o governo federal
pretende implementar para as instituições
federais até novembro deste ano. Após 15
anos, os reitores da USP (Universidade
de São Paulo), da Unesp (Universidade
Estadual Paulista) e da Unicamp são unâ-
nimes na hora de apresentar um balanço da
experiência: para eles, a autonomia foi alta-
mente positiva para essas instituições.
qO GLOBO

8 de março - A política econômica mer-
gulhou numa encruzilhada após a divulga-
ção da queda de 0,2% do PIB em 2003.
As pressões por mudanças, de dentro e de
fora do governo, aumentaram ao longo da
última semana. Para o diretor do Departa-
mento de Conjuntura Econômica da Uni-
camp, Ricardo Carneiro, a economia aca-
ba direcionada para o pagamento de juros e
mesmo assim o governo não consegue
estancar o endividamento.
qO ESTADO DE S. PAULO

9 de março - Os aprovados na terceira
lista da Unicamp devem se matricular hoje,
das 9 às 12 horas, no campus da institui-
ção. A quarta chamada sairá no dia 24. Os
aprovados da Fuvest precisam confirmar
suas matrículas amanhã e quinta-feira nas
unidades. A próxima lista sairá no dia 19 e
terá apenas nomes dos que manifestaram
interesse pelas vagas, nos dias 15 e 16.
qCORREIO POPULAR

9 de março - De olho em um segmento
promissor, que emprega 500 mil pessoas e
deverá gerar 25 mil novos postos de traba-
lho no decorrer deste ano, o mercado brasi-
leiro de Call Center começa a voltar suas
atenções para a profissionalização da mão-
de-obra. Depois de uma experiência de dois
anos em Campinas, o Centro de Pesqui-
sa, Desenvolvimento e Educação Conti-
nuada (CPDEC ) da Unicamp selou par-
ceria com a empresa TMS Call Center para
a criação do primeiro curso de pós-gradua-
ção em Administração de Call Center na
cidade de São Paulo.

8 de março - Desde que as mulheres
decidiram sair de casa em busca de um
lugar ao sol, a partir da década de 60, mui-
tos paradigmas desmoronaram.  As mulhe-
res lutam para que suas necessidades se-
jam supridas. Numa lista reduzida estão
creches, contracepção, igualdade salarial e
combate à violência doméstica. Estudo do
professor Cláudio Salvadori Dedecca, do
Instituto de Economia da Unicamp, divul-
gado pela assessoria de imprensa da insti-
tuição de ensino, revela que a brasileira
inserida no mercado de trabalho realiza, em
média, 62 horas semanais.

8 de março - O novo secretário de Pes-
quisa e Desenvolvimento do Ministério da
Ciência e Tecnologia, Cylon Gonçalves da
Silva, está em Campinas hoje, participan-
do do projeto “Um Balanço das Ciências
no Século XX”, realizado pela CPFL. Cylon
Silva falará às 19h sobre Revolução
Nanotecnológica, em palestra aberta ao
público. A nanotecnologia é chamada de
ciência do “muito pequeno”. Um nanômetro
é 1 milhão de vezes menor que um milíme-
tro, o que é tão inimaginável para os sim-
ples mortais quanto as distâncias em mi-
lhões de anos-luz que dominam o univer-
so. Cylon é também professor emérito da
Unicamp e consultor do Laboratório Nacio-
nal de Luz Síncrotron.

Gonçalves (Unimep) aborda o tema “No-
vos rumos para as ações de preservação
da audição dos Trabalhadores”; 15 horas -
Rodolfo Andrade Vilela (Piracicaba e U-
nimep) fala sobre “Desafios da vigilância e
da prevenção de acidentes do trabalho”. Às
15h30 está previsto um debate e, às 16 ho-
ras, Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela lan-
ça o livro “Desafios da vigilância e da pre-
venção de acidentes do trabalho”. O semi-
nário conta com apoio dos Centros de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador de Cam-
pinas e Piracicaba e da livraria Pergaminho.
Mais informações pelo telefone 19-3788-
8808 ou e-mail hnakamur@fcm.unicamp.br

nEstágios na FCM - O Departamento
de Pediatria da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) abre inscrições para seleção
de um estagiário em Reumatologia Pe-
diátrica, um em Imunologia Pediátrica e dois
em Neonatologia. As inscrições podem ser
feitas até o dia 29 de março. O exame de
seleção está marcado para o dia 31, às 9
horas, no Departamento de Pediatria. Os
candidatos devem levar cópia da cédula
de identidade, currículo, foto 3x4 e a ficha
de inscrição. Mais informações pelos tele-
fones (19) 3788-7322, 3788-7193 ou 3788-
7824.
nCalouríadas 2004 - Os interessa-

dos em participar das Calouríadas 2004,
evento esportivo aberto aos novos alu-
nos - organizado pelo Diretório Central
dos Estudantes (DCE) – podem se ins-
crever até 17 de março. Confira a pro-
gramação no endereço http://www.uni-
camp.br/unicamp/divulgacao/calourada-
doIA.htm
nConcurso Cultural - A EF High Scholl

Year abre inscrições, até 20 de março, para

a segunda edição do seu concurso cultu-
ral. O vencedor ganhará uma bolsa no
valor de aproximadamente US$ 7.780, que
inclui um ano de estudo gratuito em um co-
légio público norte-americano, hospedagem
em casa de família, refeições, seguro médi-
co e passagens aéreas. O concurso é vol-
tado para estudantes que estejam cursan-
do o ensino médio, que possuam conheci-
mento intermediário de inglês e que tenham
nascido entre 15/3/86 e 1/08/89. Os inte-
ressados podem inscrever-se gratuitamente
no endereço http://www.ef.com/master/
misc/forms/reserve/default.asp?loc=11
nFotografia - O Museu da Casa Bra-

sileira abre inscrições para a 10ª edição
do concurso Banco Itaú BBA de Fotogra-
fias. O regulamento e a ficha de inscrição
podem ser obtidos no endereço http://
www.itaubba.com.br ou pelo telefone (11)
3708-8182. As imagens vencedoras do
último concurso realizado estarão expos-
tas, de 24 de março a 18 de abril, no
Museu da Casa Brasileira (MCB), da
Secretaria de Estado da Cultura. Na últi-
ma edição, 60 fotógrafos, amadores e pro-
fissionais, dividiram a premiação de R$
66 mil. O museu está aberto para visitação
de terça a domingo, das 10 às 18 horas.
Os ingressos custam R$4 e R$2 para es-
tudantes. O Museu da Casa Brasileira fica
localizado na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2705, Jardim Paulistano. Mais infor-
mações pelo telefone (11) 3032-3727 ou
e-mail http://www.mcb.sp.gov.br
nGestantes - O Centro de Pesquisa

e Atendimento Odontológico para Pacien-
tes Especiais (Cepae), da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba (FOP) abre
inscrições para gestantes que queiram que
seus futuros bebês participem do Progra-
ma de Prevenção Precoce de cárie e
outras doenças bucais. Podem ser feitas

pelo telefone 19-3412-5275, de segunda
a sexta-feira, das 9

nEngenharia de Alimentos - “Pro-
dução e avaliação de plasma bovino
desidratado como ingrediente de rações
de leitões desmamados precocemente”
(doutorado). Candidata: Renata Maria
Teixeira Duarte. Orientador: professor
Valdemiro Carlos Sgarbieri. Dia 18 de
março, às 14 horas, no Salão Nobre da
FEA.
nFísica - “Estrutura atômica e eletrônica

em niquelatos (trnio3) através de espec-
troscopia de níveis profundos” (mestrado).
Candidata: Cínthia Piamonteze. Orientador:
professor Hélio César Nogueira Tolentino.
Dia 18 de março, às 14 horas, no auditório
da Pós-Graduação do IFGW.
nOdontologia - “Estimativa da idade

e sua importância forense” (mestrado).
Candidata: Cristhiane Martins Schmidt.
Orientadora: professora Dagmar de Paula
Queluz. Dia 18 de março, às 14 horas, na
FOP.

“Efeito da associação de polióis e ou-
tros agentes anticariogênicos sobre es-
treptococos do grupo mutans e inibição
da desmineralização do esmalte dental”
(doutorado). Candidata: Nilza Lopes
Afonso de Valor Gonçalves. Orientador:
professor Jaime Aparecido Cury. Dia 19
de março, às 8h30, na FOP.
nQuímica - “Síntese e reações de al-

guns compostos cíclicos de três membros
com complexos de metais de transição”
(mestrado). Candidato: Luis Antonio Or-
tellado Gómez Zelada. Orientador: pro-
fessor Ulf Friedrich Schuchardt. Dia 15 de
março, às 14 horas, no Mini-auditório do
IQ.

“SOS Universidade Pública
Reforma ou Demolição?” é
o tema do ciclo de debates
que a Associação de
Docentes da Unicamp
(Adunicamp) promove, de
18 de março a 19 de maio,
sempre às 12 horas, na
Adunicamp. As palestras
contam com a participação
de professores de várias
universidades. Veja a
programação no endereço
http://www.unicamp.br/
unicamp/divulgacao/
ciclodedebates.htm. Mais
informações pelo telefone
19-3788-7173.
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