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A crítica brasileira em busca de uma
identidade artística (1940-1960)
Maria de Fátima Morethy Couto
Examina questões que marcaram a
introdução da arte abstrata no Brasil
nos anos 1950 e a retomada da figu-
ração na década seguinte, refletindo
sobre o desejo de afirmação cultural
e de busca de uma identidade artís-
tica nacional presente nos textos de
artistas e críticos atuantes no país.
Analisando os escritos de alguns
desses críticos, em especial Mário
Pedrosa e Ferreira Gullar, discute os
princípios que nortearam sua defesa
do moderno e do nacional.
Páginas: 256 – Ano: 2004
Preço: R$ 26,00

Por uma vanguarda nacional
Lançamento

Ricardo Nascimento Fabbrini
Em “A arte depois das vanguardas”,
Ricardo Nascimento Fabbrini interpre-
ta, a partir da análise de obras concre-
tas, a produção artística após o des-
moronamento das vanguardas nos
anos 70. O autor apresenta um regis-
tro de diferentes formas de apropria-
ção da tradição pela arte contemporâ-
nea, confrontando obras atuais com
aquelas já repertoriadas pelos histo-
riadores da arte, de forma a demons-
trar como os artistas atuais lidam com
o legado das vanguardas.
Páginas: 230 – Ano: 2002
Preço: R$ 50,00

Seguidos dos haicais completos
Guilherme de Almeida
Apresentação, edição e notas: Suzi Frankl Sperber
Reúne três livros originalmente publicados em sepa-
rado, ao longo de uma década: Encantamento (1921-
25), Acaso (1924-28) e Você (1931), acrescidos de
todos os haicais de Guilherme de Almeida, dispersos
por outros títulos. Traz ainda uma apresentação, que
se configura como um estudo da obra, uma breve bi-
ografia e notas explicativas — tudo isso de autoria de
Suzi Frankl Sperber, organizadora do volume.
Páginas: 248 – Ano: 2002
Preço: R$ 28,00

A arte depois das vanguardas Encantamento, Acaso, Você

Tabaco - O médico Elson Lima fala sobre
“Ambiente Livre de Tabaco: como dialogar”,
dia 31, às 9 horas, no auditório da Diretoria
Geral da Administração (DGA) e, às 11h30, a
médica Renata Azevedo discute “Dependên-
cia do Tabaco seus Riscos e Tratamento”, no
anfiteatro do Hospital das Clínicas (HC). As
palestras são organizadas pela Pró-Reitoria de
Desenvolvimento Universitário (PRDU) e pelo
Grupo de Trabalho do Programa Viva Mais da
PRDU. Mais informações pelo e-mail baz-
zo@unicamp.br

Agência de Inovação - A Agência de
Inovação da Unicamp (Inova) lançou na última
semana um edital convocando os pesquisado-
res da universidade que estejam interessados
em analisar o potencial de inovação de seus
inventos. A medida faz parte do projeto batizado
de Diligência da Inovação, cujo objetivo é fazer
o estudo detalhado da tecnologia, identificando
os modelos e caminhos mais adequados para
sua introdução no mercado. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 31. Outras informações
pelo telefone 19-3788-5205.

Saúde Reprodutiva – A Comissão de
Cidadania e Reprodução (CCR) e o Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap)
lançam o Programa de Apoio a Projetos em
Sexualidade e Saúde Reprodutiva (Prosare-
2004). A finalidade é fortalecer o campo dos
direitos sexuais e reprodutivos no Brasil e con-
tribuir para reduzir a vulnerabilidade de mulhe-
res e homens no exercício desses direitos. O
tema este ano será “Cultura e gênero: direitos
sexuais e reprodutivos”. O prazo para envio
dos projetos termina dia 31 de maio (data de
postagem). A coordenação é da professora Elza
Berquó, do Núcleo de Estudos de População
(Nepo). O programa conta com o apoio da
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.
Mais informações pelo telefone 11- 5575-7372
ou e-mail ccr@cebrap.org.br.

Energia & Ambiente - Apoiado e idealizado
pela Coordenadoria Geral da Universidade
(CGU) e pela Coordenadoria de Relações
Institucionais e Internacionais (Cori), o Fórum
Permanente de Energia & Ambiente intitulado
“Fontes Renováveis de Energia para um De-
senvolvimento Sustentável” será realizado dia
1, das 9 às 17 horas, no auditório da Biblioteca
Central (BC). As inscrições - gratuitas - podem
ser feitas no endereço http://www.cori.rei.u-
nicamp.br/foruns/foruns-energia.htm. O evento
tem a organização do do Núcleo Interdisciplinar
de Planejamento Energético (Nipe ) e Núcleo de
Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam). Mais
informações pelo telefone 19-3289-31257 ou e-
mail fabianagviana@terra.com.br.

Otimização - A aluna de doutorado Luziane
Mendonça discute o tema “Métodos de corre-
ção de posto um para sistemas KKT”. A pales-
tra é parte da série seminários de otimização,
promovida pelo Departamento de Matemática
Aplicada, às segundas-feiras, sempre às 14
horas, na sala 121 do DMA. Mais informações
pelo telefone 19-3788-5950

Iniciação Científica - A inscrição de tra-
balhos para participação no XII Congresso In-
terno de Iniciação Científica da Unicamp, evento
organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP)
pode ser feita de 1 a 4 de junho, no site http://
www.prp.unicamp.br/pibic/xiicongresso. O
encontro será realizado de 20 a 24 de setem-
bro, no Ginásio Multidisciplinar. O Congresso
destina-se à apresentação de trabalhos de inici-
ação científica desenvolvidos pelos alunos de

graduação da Unicamp, sob a orientação do
corpo docente da Universidade.

Lançamentos - A Editora da Unicamp
lança, dia 2, às 18h30, na Estação Santa Fé
Pizza Bar, as publicações “Influenza, a medi-
cina enferma”, de autoria de Liane Maria Bertucci
e “Histórias de famílias escravas e Lideranças
do Contestado”, de Paulo Pinheiro Machado.
A Estação Santa Fé Pizza Bar fica localizada
na Avenida Albino J. B. de Oliveira, 1265,
Barão Geraldo. Mais informações pelo telefone
19-3289-4800.

Arte & Cultura - “Museus, Arquivos e
Bibliotecas: Espaços Educacionais” é o tema
do Fórum Permanente de Arte e Cultura. O even-
to será realizado dia 3, das 9 às 17 horas, no
Centro de Convenções. As inscrições – gratui-
tas – podem ser feitas no endereço http://
www.cori.rei.unicamp.br/foruns/artes6.htm#ins.
O encontro tem a organização do Sistema de
Arquivos da Unicamp (Siarq), Instituto de Artes
(IA), Biblioteca Central (BC) e conta o apoio da
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e
da Coordenadoria de Relações Institucionais e
Internacionais (Cori) . Mais informações pelo e-
mail ceprod@iar.unicamp.br ou site http://ww-
w.cori.rei.unicamp.br/foruns/foruns-artes.htm

Parceria - A Agência de Inovação (Ino-
va) recebe, dia 3, das 10 às 12 horas, no
auditório do Instituto de Física “Gleb Wataghin”
(IFGW) a empresa Mahle Metal Leve S.A. O
encontro é parte do Programa de Workshops
de Parceria da Inova. Mais informações pelo
e-mail jmilani@ct.unicamp.br. Mais detalhes no
endereço http://www.inova.unicamp.br/work-
shop/mahle/fase1.htm.

Palestra –  A professora Maria das Gra-
ças de Andrade Leal, da Universidade Estadu-
al da Bahia fala sobre “Liceu de Artes e Ofícios
e o seu Programa Educacional Arte, Talento e
Cidadania”, dia 3, às 14 horas, no auditório da
Agência para a Formação Profissional (AFPU).
O encontro tem o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC)
e do Instituto de Pesquisas Especiais para a
Sociedade (IPES). Mais informações pelo te-
lefone 19-3788-1153 ou site http://www.co-
munidadesaudavel.unicamp.br

EAD - O professor José Luciano Miranda
Duarte (USP) fala sobre “Educação a Distância
(interação a distância?): webcurso de Física III e
Física IV”, dia 4, das 14 às 17 horas, no auditó-
rio do Centro de Computação (CCUEC). A pa-
lestra será transmitida pela Internet através do
site http://www.cameraweb.unicamp.br. Mais in-
formações pelo e-mail ead@unicamp.br

Seminário - O Seminário “Tecnologias
de Remediação do Solo e Água Subterrânea”
será realizado, dia 4, às 9 horas, na sala EB-2
do prédio da Engenharia Básica. Mais informa-
ções pelo telefone 19-3788-4653 ou e-mail
spg@ige.unicamp.br

Ambiente e Sociedade - O Núcleo de
Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) es-
tará com inscrições abertas, até 4 de junho,
para o Programa de Doutorado em Ambiente e
Sociedade. São 15 vagas. Podem ser feitas
na sede do Nepam (Rua dos Flamboyants,
155, Cidade Universitária, Campinas-SP, CEP
13083-867, Caixa Postal 6166). O resultado
da pré-seleção será conhecido dia 14. As en-
trevistas serão realizadas de 23 a 25 e os re-
sultados  finais serão divulgados no dia 28.
Mais informações pelo telefone 19-3788-7690
ou e-mail doutorado@nepam.unicamp.br.

Lançamento – Em seu número 215, há
um ano, o Jornal da Unicamp destacou os depo-
imentos comoventes de imigrantes italianos que
chegaram ao Brasil depois da Segunda Guerra

e sua contribuição importante para o processo de
industrialização do país. A dissertação de
mestrado de Luciana Facchinetti, defendida no
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH), sob orientação do professor Michael
Hall, resultou no livro “Parla! O imigrante italiano
do segundo pós-guerra e seus relatos”, que será
lançado no dia 8 de junho na Livraria da Vila, em
São Paulo, como parte da coleção História e
Vivência, da Angellara Editora. Através dos de-
poimentos, Luciana Facchinetti dá voz ao agente
da história, o próprio imigrante, para retratar os
motivos que o levaram a emigrar e o que encon-
trou em um novo país. Discute também o con-
texto político e econômico daquele período e as
diferenças entre os imigrantes do começo do
século, que na sua maioria eram agricultores
analfabetos, e os que para aqui imigraram no
segundo pós-guerra, já aptos e preparados para
o trabalho.Informações: (11) 6262-1951 ou do-
man@angellara.com.br

Prêmio ECO - Um dos mais tradicio-
nais prêmios brasileiros de incentivo às ações
sociais empresariais, o Prêmio ECO (Em-
presa-Comunidade) da Câmara Americana de
Comércio de São Paulo (Amcham), recebe
inscrições de empresas, fundações e institu-
tos da iniciativa privada de todo o País até o
dia 15 de junho. O prêmio possui cinco cate-
gorias: Educação, Saúde, Cultura, Meio
Ambiente e Participação Comunitária. Podem
participar projetos realizados ou apoiados por
empresas privadas de qualquer porte, ou suas
fundações e associações em todo o Brasil.
Eles devem ter caráter público, ser indepen-
dentes de interesses comerciais privados, e
pelo menos um ano de execução. Mais infor-
mações pelo telefone 11-5180-3908 ou no en-
dereço http://www.amcham.com.br

Jovem Cientista - Estão abertas as ins-
crições para o XX Prêmio Jovem Cientista “Pro-
dução de alimentos - busca de soluções para a
fome”. Podem ser feitas até 30 de julho. O
Jovem Cientista está dividido em três categori-
as: Graduados (para pesquisadores que tenham
menos de 40 anos); Estudantes (para alunos
de cursos superiores que tenham menos de 30
anos de idade) e Mérito Institucional (que in-
centiva a pesquisa científica em universida-
des, centros de pesquisa, escolas técnicas ou
empresas). A instituição que inscrever o maior
número de trabalhos com mérito científico será
premiada com R$30 mil. Os orientadores de
cada jovem cientista premiado também serão
contemplados com um computador. As inscri-
ções podem ser encaminhas ao CNPq pelo
correio (Prêmio Jovem Cientista - SEPN 507
- Bloco B - 2º andar - Cep. 70740-901 Brasília
- DF). Mais detalhes no site http://www.jo-
vemcientista.cnpq.br.

Estagiário em Redes - A Embrapa Infor-
mática Agropecuária abre 6 vagas para progra-
madores JAVA, C++ e Banco de Dados. Os
interessados devem enviar currículo e histórico
escolar para Embrapa Informática Agropecuária
(Av. André Tosello, 209, Barão Geraldo, Caixa
Postal 6041, CEP 13083-886, Campinas - SP)
ou para o e-mail fileto@cbi.cnptia.embrapa.br.
Mais informações no site http://www.cbi.cnp-
tia.embrapa.br/estagio/

Biologia - “Estudo estrutural e bioquímico
do tecido conjuntivo da valva aórtica de porco”

(mestrado). Candidato: Josete Mazon. Orientador:
professor Edson Rosa Pimentel. Dia 31 de maio,
às 14 horas, na sala da congregação do IB.

“BJcuL, lectina do veneno de bothrops
jararacussu: análise estrutural do cDNA e in-
vestigações preliminares do efeito da proteína
nativa sobre células tumorais do cólon” (douto-
rado). Candidato: Bayki Hussein Kassab.
Orientador: professor José Camillo Novello.
Dia 2 de junho, às 9 horas, na sala de defesa
de tese da pós-graduação do IB.

Educação Física – “Os caminhos e des-
caminhos da educação física escolar: repensan-
do a ação docente a partir da prática e do planeja-
mento de ensino” (doutorado). Candidato: Luiz
Antônio Silva Campos. Orientador: professor Jor-
ge Sergio Perez Gallardo. Dia 4 de junho às 9
horas, na sala da congregação da FEF.

“Espaço extra-escolar: fundamentação
acadêmica e importância do professor de
educação física” (mestrado). Candidato: Luís
Alberto Linzmayer Gutierrez. Orientador: pro-
fessor Jorge Sergio Perez Gallardo. Dia 4
de junho, às 14 horas, na sala da congrega-
ção da FEF.

Engenharia Agrícola - “Qualificação da
importância da distribuição de plantas e da pro-
fundidade de semeadura no rendimento da cul-
tura do milho (Zea mays) em condições de
semeadura sob a palha (sistema de plantio di-
reto)” (doutorado). Candidato: Pedro Henrique
Weirich Neto. Orientador: professor Cláudio
Bianor Sverzut. Dia 4 de junho, às 9 horas, no
Laboratório de Solos da Feagri.

Engenharia de Alimentos - “Caracteri-
zação das sementes de seis espécies de
Theobroma em relação ao Theobroma cacao
L.” (doutorado). Candidata: Maria Helena
Martini. Orientadora: professora Débora de
Queiroz Tavares. Dia 2 de junho, às 9h30, no
salão nobre da FEA.

Engenharia Mecânica - “Análise da im-
plantação de um programa da qualidade sob a
ótica da gestão de mudanças” (mestrado pro-
fissional). Candidato: Dárcio José Cavana.
Orientador: professor Ademir José Petenate.
Dia 2 de junho, às 13h30, no bloco K da FEM.

Geociências - “Avaliação de competên-
cias dos fornecedores locais da indústria do
petróleo e gás natural” (mestrado). Candidato:
Bianca Santos Marzani. Orientador: professor
André Tosi Furtado. Dia 3 de junho, às 10 ho-
ras, no auditório do IG.

Humanas - “O impacto da ideologia
neoliberal no meio operário: um estudo sobre
os metalúrgicos da cidade de São Paulo e a
Força Sindical” (doutorado). Candidato: Patri-
cia Vieira Trópia. Orientador: professor Arman-
do Boito. Dia 31 de maio, às 9 horas, na sala
de teses do IFCH.

Instituto de Computação - “Tornando
um software acessível às pessoas com ne-
cessidades educacionais especiais” (mestrado).
Candidato: Eduardo Hideki Tanaka. Orientadora:
professora Heloísa Vieira da Rocha. Dia 31 de
maio, às 10 horas, no auditório do IC.

“Algoritmos de aproximação para o proble-
ma de classificação métrica” (mestrado). Can-
didato: Evandro Cesar Bracht. Orientador: pro-
fessor Flávio Keidi Miyazawa. Dia 4 de junho,
às 10 horas, no auditório do IC.

Odontologia - “Avaliação da dureza
Knoop da resina acrílica polimerizada por luz
visível, quando em contato com metal, e de sua
rugosidade de superfície” (doutorado). Candidata:
Joane Augusto de Souza Junior. Orientadora:
professora Renata C. M. Rodrigues Garcia. Dia
1 de junho, às 8h30 na FOP.

Cosmo On-line
24 de maio - O secretário de Saúde do

Estado, Luiz Roberto Barradas Barata, anun-
cia convênio pioneiro entre a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) e a Fun-
dação para o Remédio Popular (Furp), para
o fornecimento de medicamentos para o
Hospital das Clínicas, e adianta a pré-dispo-
sição do governo do Estado em liberar recur-
sos para instalação de novos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) no hospital.

O Estado de S. Paulo
23 de maio - Os estrangeiros pedem

60% mais patentes no Brasil que empre-
sas e pesquisadores nacionais. O des-
balanceamento avançou rápido a partir do
início do Plano Real.  Dentre as estrangei-
ras, as empresas que mais apresentaram
pedidos de patentes desde a década pas-
sada são a Procter&Gamble, Bayer, Unile-
ver, Goodyear, IBM, Johnson&Johnson,
Dow Chemical e Siemens. No grupo das
sediadas no País aparecem Petrobrás, Vale
do Rio Doce, Grendene e instituições como
a Unicamp e Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa).

21 de maio - As farmácias vão receber
em breve mais um remédio contra disfunção
erétil. A notícia nem seria inovadora não
fosse um detalhe: trata-se do primeiro medi-
camento brasileiro do gênero. O dono da
patente do “Viagra brasileiro” é o laboratório
Cristália, com sede em Itapira, a 172 km de
São Paulo. A pesquisa, iniciada há um ano
e meio, já foi testada e aprovada com cães
da raça beagle, na Unicamp.

Gazeta Mercantil
24 de maio - O reitor da Unicamp, Carlos

Henrique de Brito Cruz, foi indicado ao prê-
mio Fundação Conrado Wessel de Ciência
e Cultura na categoria “Ciência Geral”. O
prêmio será entregue no próximo dia 7 de
junho, na Sala São Paulo. A escolha de
Brito Cruz ocorreu devido ao seu posi-
cionamento em refletir e propor novos mo-
delos de política de desenvolvimento cien-
tífico para o País. À frente da Unicamp criou
a Agência de Inovação (Inova), uma expe-
riência inédita no círculo acadêmico brasi-
leiro. A iniciativa tem a finalidade de aproxi-
mar o setor empresarial de novas desco-
bertas da ciência e converter conhecimento
em negócios.

Gazeta do Povo
24 de maio - A partir deste ano, a Unicamp

passa a adotar um novo critério para corre-
ção das redações na primeira fase de seu
vestibular. Os candidatos vão continuar fa-
zendo as 12 questões gerais e a redação
na primeira etapa, mas somente quem obti-
ver pelo menos 50% dos pontos em co-
nhecimentos gerais terá o texto corrigido.

Correio Popular
21 de maio - Uma parceria entre a

Siemens do Brasil e a Unicamp promete
renovar as relações entre o setor de desen-
volvimento científico da instituição e a inici-
ativa privada. O projeto Portal da Tecnologia,
uma proposta inédita no Brasil, que come-
çou no final de 2003, pretende mapear as
linhas de pesquisas feitas na universidade
na área de engenharia e tecnologia.
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