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Geoff Brown e outros

Tradução e adaptação:
Ardemirio

de Barros Silva

Mostra que existem concen-
trações minerais que são ex-
ploradas mais pelo seu con-
teúdo em metais do que por
suas propriedades físicas ou
químicas intrínsecas. Aborda
a exploração e a extração dos
depósitos minerais.
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Preço: R$ 32,00

Os Recursos Físicos da Terra
Bloco 3, Parte 2 — Depósitos minerais 2: exploração e extração

Alvaro P. Crósta (Tradutor)

Aborda os vários usos da água e os com-
para com aqueles relativos a outros recur-
sos naturais. Mostra como a água se mo-
ve, sobre e sob a superfície da Terra, no
ciclo hidrológico. Trata do gerenciamento
desse recurso natural e examina sua qua-
lidade e as causas e efeitos da poluição.
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Os Recursos físicos da Terra

Geoff Brown et al.
The Open University / Unicamp

Saul B. Suslick (Tradutor)

Apesar do tom catastrófico com que se
costuma falar sobre o futuro dos recursos
físicos do planeta, esta obra demonstra
que ele não pode ser previsto com exati-
dão, sendo constantemente influenciado
por mudanças na sociedade. Último volu-
me da coleção.
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Preço: R$ 25,00

Os Recursos físicos da Terra
Bloco 6 - O futuro dos recursos:

previsão e influência
Bloco 4 - Recursos hídricos

nPrevenção de Acidentes - A Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e a
Comissão da Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho (Sipat) realizam, de
9 a 13 de agosto, “XX Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes no Trabalho”. A abertura
do evento acontece às 9 horas, no campus
da Unicamp em Limeira-SP (Rua Cônego
Manoel Alves, 129, Jardim Nova Itália). Ou-
tras informações pelo telefone 19-3404-7100.
nOdontogeriatria - A Faculdade de O-

dontologia de Piracicaba (FOP) realiza, a
partir de 10 de agosto, em seu campus, o
curso “Aperfeiçoamento em Odontogeriatria”.
O curso será realizado, às terças e quartas-
feiras, das 8 às 17h30, com duração de 5
meses. É organizado por Eduardo Hebling,
professor associado do Departamento de
Odontologia Social da Unidade. O campus
da FOP fica localizado na Avenida Limeira,
901, Piracicaba-SP. Mais informações pelo
telefone 19-3412-5226 ou no site http://ww-
w.fop.unicamp.br
nCiclo de palestras no IFCH - O Instituto

de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) pro-
move uma série de palestras, conferências e
seminários com o professor Afrânio Raul
Garcia Júnior, diretor do Centro de Pesquisas
Brésil Contemporain. Nos dias 10, 17, 24 e
31 de agosto, das 9 às 12 horas, na sala da
congregação do IFCH, o pesquisador fala so-
bre “Meninos de engenho, pica-paus amare-
los e o país do futuro”. Nos dias 11, 18, 25 de
agosto e 1 de setembro, das 9 às 12 horas,
no mesmo local, discute “Enigmas do grande
sertão: A questão agrária brasileira”. Nos dias
12, 19, 26 de agosto e 2 de setembro, na sala
de vídeo da unidade, acontecem os seminári-
os de discussão da agenda dos pesquisado-
res docentes de graduação e de pós-gradua-
ção “Os desafios e novas linhas de pesquisa
sobre as dimensões do mundo rural brasileiro
e sobre os pensadores e intérpretes da for-
mação nacional”. A promoção é do IFCH, Cen-
tro de Estudos Rurais (Ceres), Centro do Pen-
samento Brasileiro (CEB), Departamento de
Sociologia, Programa de Doutorado em Ciên-
cias Sociais e de Mestrado em Sociologia. O
evento é apoiado pela Fapesp. Outras infor-
mações pelo telefone 19-3788-1601 ou e-mail
seceven@unicamp.br
nEncontro internacional - O Laboratório

de Estudos Urbanos (Labeurb) do Núcleo de
Integração e Difusão Cultural (Nidic) promo-
ve, de 20 a 22 de outubro, no auditório da Di-
retoria Geral da Administração (DGA), o IV
Encontro Internacional Saber Urbano e Lin-
guagem “Giros na Cidade - Materialidade do
Espaço”. A inscrição de trabalhos (pôsteres
ou filmes de curta duração) pode ser feita até
10 de agosto, no site http://www.labeurb.u-
nicamp.br/eventos/giros dentro dos eixos te-
máticos: leis, administração, políticas urbanas,
redes de conhecimento e educação, cultura,
arte, arquivos, tecnologias, o sujeito na e da
cidade: Memória, movimento, identidades.
Serão aceitos trabalhos em português, espa-
nhol, inglês ou francês. Mais informações pelo
e-mail eventos@labeurb.unicamp.br
nFórum - “Globalização: Território da In-

formação” é o tema do Fórum Permanente de
Conhecimento e Tecnologia da Informação.
O evento será realizado dia 12, das 9 às 15h45
horas, no auditório da Biblioteca Central (BC).
As inscrições - gratuitas - podem ser feitas no
site http://www.cori.rei.unicamp.br/foruns/tec-

no6.htm#ins. O encontro, organizado pelo Ins-
tituto de Geociências (IG) e pelo Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) conta
com o apoio da Coordenadoria Geral da Uni-
versidade (CGU) e da Coordenadoria de Re-
lações Institucionais e Internacionais (Cori).
Mais informações no site http://www.cori.rei.u-
nicamp.br/foruns/tecno6.htm
nSemana de Engenharia Química - As

inscrições para a 7ª Semana de Engenharia
Química “Diversificando Caminhos” podem
ser feitas, até dia 11, no site http://www.pro-
peq.com/7seq/inscricao/. O evento, promo-
vido anualmente pela Faculdade de Enge-
nharia Química (FEQ) será realizado, de 16
a 20, a partir das 9 horas, no auditório da
FEQ. Participam André Rizek, editor da Re-
vista Veja e a engenheira química Daniela
Dezordi. O encontro - que tem a organiza-
ção da empresa júnior Projeto e Pesquisa
em Engenharia Química (Propeq) é aberto à
comunidade universitária. Confira a progra-
mação. Outras informações pelos telefones
19-3788-3979, 3289-1211 ou site http://ww-
w.propeq.com/seq
nAtualização Médica - O Departamento

de Clínica Médica da Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM) abre inscrições para o
curso de atualização médica “Tópicos de Atu-
alização em Clínica Médica” - modalidade
extensão universitária. Podem ser feitas, até
dia 9. Mais informações pelos telefones 19-
3788-4646 ou 3788-8049.
nPesquisa - O Ambulatório de Planeja-

mento Familiar do Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mulher (Caism) convida
mulheres laqueadas, com idade até 38 anos,
para participação em pesquisa. Mais infor-
mações com Adriana pelo telefone 19-3289-
2856 ou ramal 87087.
nMobilidade Funcional 1 - A Diretoria

Geral de Administração (DGA) abre inscrições
- processo de mobilidade funcional - para pre-
enchimento de uma vaga de frentista. Podem
ser feitas, de 11 a 17, das 9 às 17 horas, na
Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento
de Pessoal da DGA. Mais informações no site
http://rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/
nMobilidade Funcional 2 - A Diretoria

Geral da Administração (DGA) abre inscri-
ções - processo de mobilidade funcional -
visando o preenchimento de duas vagas -
uma para profissional de administração e
outra para técnico de artes gráficas. As ins-
crições podem ser feitas de 13 a 19, das 9
às 17 horas, na Assessoria de Desenvolvi-
mento de Pessoal da DGA.
nCentral de informações – A Central de

Informações da Unicamp será inaugurada no
final do mês. Localizada próxima à Praça da
Paz, ao lado do balão de entrada da Uni-
camp, e criada com o objetivo de atender com
eficiência, agilidade e o máximo de informa-
ções, o público em geral (interno e externo)
a nova área subordinada à Prefeitura do
campus, irá esclarecer dúvidas, fornecer in-
formações, orientar os usuários sobre a lo-
calização de Institutos, entre outros. Mais
informações no site http://www.prefeitura.uni-
camp.br/prefe/materias/central.html

nPrêmio Novartis - Estão abertas as ins-
crições para a segunda edição do Prêmio de
Oncologia Novartis Saúde Brasil. Neste ano,
há novas categorias para participação - a-
ções científicas, sociais e de saúde pública,
que visam promover a prevenção, o comba-

te, o diagnóstico precoce, o tratamento e a
qualidade de vida no universo do câncer.
Podem participar profissionais da área mé-
dica e de saúde, além de instituições e as-
sociações de pacientes, concorrendo em
categorias específicas. Os trabalhos devem
ser inscritos e enviados até o dia 10 de ja-
neiro de 2005, à sede da Aguilla Produção e
Comunicação (Rua Pedro Teixeira, 92, Vila
Olímpia, São Paulo-SP). O regulamento e a
ficha de inscrição podem ser acessados no
http://www.saudebrasilnet.com.br. Outras in-
formações pelo telefone 11-3846-2649.
nPrêmio Vladimir Herzog de Jornalis-

mo - Estão abertas as inscrições para o Prê-
mio Vladimir Herzog de Jornalismo. Podem
ser feitas, na sede do Sindicato dos Jornalis-
tas, via correio (Rua Rego Freitas, 530, so-
breloja, Vila Buarque, São Paulo, CEP 01220-
010). Criado há 26 anos e sem qualquer
premiação em espécie, a honraria é disputa-
da exatamente pelo prestígio profissional que
possui em todo o país. Reconhece os traba-
lhos jornalísticos que estimulam a luta pela
cidadania, que denunciem todo o tipo de ex-
clusão social, de tortura e de violência aos di-
reitos humanos. Privilegia, ainda, reportagens
que foquem o respeito aos direitos básicos
de moradia, educação e saúde. Mais informa-
ções pelo site http://www.sjsp.org.br/
nSaúde Pública - A Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Gerência
Geral de Laboratórios de Saúde Pública
(GGLAS) estão organizando um seminário
de amostragem e análise de risco em pro-
dutos. A idéia é discutir técnicas de amostra-
gem e análise de risco em todos os produtos
sujeitos a vigilância sanitária: alimentos,
medicamentos, cosméticos, etc. O evento é
aberto para todas as instituições (públicas
ou privadas), que demonstrem interesse no
assunto. As sugestões para elaboração do
seminário podem ser enviadas para o e-mail
marco.martins@anvisa.gov.br. Outras infor-
mações pelo telefone 61-448 6358.
nJornalismo Científico - Os interessa-

dos em apresentar trabalhos no 8º Congres-
so Brasileiro de Jornalismo Científico, que
este ano será em Salvador (BA), de 24 a 27
de outubro, já podem enviá-los para a Asso-
ciação Brasileira de Jornalismo Científico
(ABJC). Serão aceitos ensaios, artigos de
revisão, trabalhos teóricos, estudos de ca-
sos, relatos de experiências e pesquisas (tex-
tos produzidos a partir de trabalhos mono-
gráficos, dissertações de mestrado e tese de
doutorado). A data final para envio de textos
é 16 de agosto, quando então a Comissão
Científica do Congresso - formada por pes-
quisadores, professores e profissionais da
área - fará a avaliação e a seleção dos tra-
balhos. Entre os critérios serão considera-
dos qualidade e pertinência do trabalho e
ainda desenvolvimento das etapas metodoló-
gicas, originalidade e criatividade. Mais in-
formações site http://www.abjc.org.br/
nConcurso de pós-graduação - Estimu-

lar as melhores produções em pesquisas e
estudos de pós-graduação sobre defesa de-
senvolvidos no Brasil nos últimos dois anos.
Esta é uma das propostas do concurso de
teses sobre defesa nacional, instituído pelo
Ministério da Defesa  apoiado pelo CNPq e
pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.
As inscrições podem ser feitas no site https:/
/www.defesa.gov.br/enternet/sitios/internet/
teses/inscricao.php. Os resultados serão di-
vulgados até o dia 30 de outubro. O prêmio
será no valor de R$ 8 mil para a melhor tese e

de R$ 5 mil para as dissertações. Os traba-
lhos vencedores serão publicados, integral ou
parcialmente, em livro ou em periódicos de
grande circulação. Os ganhadores também
receberão certificados de mérito científico.

nArtes - “Corpos em criação, café e quei-
jo’ (doutorado). Candidato: Renato Ferracini.
Orientador: professor Ivan Santo Barbosa.
Dia 9 de agosto, às 14 horas, no auditório da
Biblioteca do IA.
nBiologia - “Ecologia molecular de bac-

térias e arqueas associadas a sedimentos
sob impacto de compostos xenobióticos em
rios da Baixada Santista (SP)” (doutorado).
Candidata: Fernanda Franchischetti Piza.
Orientador: professor Gilson Paulo Manfio.
Dia 11 de agosto, às 9 horas, na sala de con-
gregação do IB.

“Isolamento, purificação parcial e carac-
terização bioquímica da aspartato quinase e
homoserina desidrogenase de sementes de
sorgo” (mestrado). Candidato: Renato Rodri-
gues Ferreira. Orientador: professor Ricardo
Antunes de Azevedo. Dia 13 de agosto, às 9
horas, na sala de defesa de tese da pós-gra-
duação do IB.
nEngenharia de Alimentos - “Fraciona-

mento e caracterização química da parade
celular de levedura - Propriedades funcionais
e fisiológicas das frações” (doutorado). Can-
didata: Saula Goulart Chaud. Orientador: pro-
fessor Valdemiro Carlos Sgarbieri. Dia 9 de
agosto, às 14 horas, no salão nobre da FEA.

“Produção e avaliação de plasma bovino
desidratado como ingrediente de rações de
leitões desmamados precocemente” (douto-
rado). Candidata: Renata Maria Teixeira Du-
arte. Orientador: professor Valdemiro Carlos
Sgarbieri. Dia 13 de agosto, às 14 horas, no
Salão Nobre da FEA.

“Alterações na biossíntese de caratenói-
des em leveduras induzidas por agentes quí-
micos” (doutorado). Candidata: Maybi Cris-
tina da Silva. Orientadora: professora Delia
Rodrigues Amaya. Dia 13 de agosto, às 9
horas, no auditório do Depan/FEA.

“Propriedades imunoestimulatórias e anti-
tumoral de concentrados protéicos de soro de
leite bovino, de caseína e de um isolado
protéico de soja” (doutorado). Candidata:
Nádia Fátima Gibrim Pereira Dias. Orientador:
professor Valdemiro Carlos Sgarbieri. Dia 13
de agosto, às 9 horas, no Salão Nobre da FEA.
nGeociências - “Reestruturação setorial

e capacitação tecnológica na indústria side-
rúrgica brasileira” (mestrado). Candidata:
Vanessa Criscuolo Parreiras de Oliveira.
Orientadora: professora Leda Maria Caira
Gitahy. Dia 9 de agosto, às 10 horas, no au-
ditório do IG.
nHumanas - “Memória de si, história dos

outros: Jerônimo Arantes, educação, histó-
ria e política em Uberlândia nos anos de 1919
a 1961” (doutorado). Candidata: Sandra Cris-
tina Fagundes de Lima. Orientadora: profes-
sora Vera Hercilia Faria Pacheco Borges. Dia
9 de agosto, às 14 horas, na sala de teses -
prédio da PG/IFCH.
nMatemática, Estatística e Computação

Científica - Sobre as extensões cíclicas de
grau p de um anel comutativo” (doutorado).
Candidato: Alvino Alves Sant’ana. Orientador:
professor Antonio Paques. Dia 13 de agosto,
às 10 horas, na sala 153.

qRevista Veja
n4 de agosto - É só fazer o teste: ouça

dez ou quinze pessoas, selecionadas ao
acaso, sobre o que elas pensam da
homeopatia. Boa parte das respostas pro-
vavelmente começará com “eu acredito”
ou “eu não acredito”.  Como esse efeito,
absolutamente psicológico, está muito li-
gado à confiança que o paciente deposi-
ta no médico, entendê-lo a fundo pode
levar a um

aperfeiçoamento do modo como se
fazem a consulta, o diagnóstico e a pres-
crição do tratamento”, diz o biomédico
Renato Sabbatini, professor da Unicamp.
qDiário do Povo
n2 de agosto - Alunos da Faculdade

de Engenharia Mecânica (FEM) da Uni-
camp construíram o carro com o segun-
do melhor índice de consumo de gasoli-
na da Maratona da Natureza, realizada
anteontem no Campo de Provas da Cruz
Alta, de propriedade da General Motors
(GM), em Indaiatuba. A competição, iné-
dita no Brasil, reuniu estudantes de ou-
tras nove instituições de ensino superior
e teve como principal meta oferecer opor-
tunidade para a prática dos fundamentos
dos cursos.
qA Tarde
n2 de agosto - A Unicamp mudou seus

critérios para correção da redação em seu
vestibular deste ano. Apenas os candida-
tos que conseguirem nota igual ou superi-
or a 50% nas questões de conhecimentos
gerais, terão sua redação corrigida na pri-
meira fase. Será respeitado também um
limite de, no mínimo, 6 e, no máximo, 12
candidatos por vaga em cada curso. Os
que não obtiveram a nota mínima nas
questões serão eliminados da disputa.
qO Estado de S. Paulo
n1 de agosto - Por determinação

constitucional, o Sistema Único de Saú-
de (SUS) atende todos os brasileiros, in-
dependentemente de quaisquer quesitos.
Os principais hospitais do Brasil, como o
Hospital das Clínicas de São Paulo, o
Incor, a rede Sara, o Dante Pazzanese,
a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital
das Clínicas da Unicamp e o Hospital
Albert Einstein, apenas para citar alguns,
realizam atendimento gratuito pelo SUS
e dispõem de médicos, de equipamen-
tos e de serviços de ponta, comparáveis
aos dos países mais desenvolvidos e com
qualidade muitas vezes superior à da
maioria dos hospitais da rede particular.
qJornal do Brasil
n1 de agosto - O país precisará cres-

cer no atual ritmo pelos próximos seis
anos para voltar ao nível de ocupação de
1995, período em que a população ainda
desfrutava dos benefícios do trazidos pelo
controle da inflação. Cláudio Dedecca,
professor do Instituto de Economia da
Unicamp e pesquisador do Centro de Es-
tudos Sindicais e do Trabalho (Cesit),
também duvida da possibilidade de o país
apresentar crescimento robusto a ponto
de provocar uma queda acentuada na
taxa de desemprego.


