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(Tradutor)

Além da narrativa histórica, que a-
barca a história da matemática des-
de a Antigüidade até os tempos mo-
dernos, o livro adota recursos peda-
gógicos, como exercícios ao fim de
cada capítulo. Alguns capítulos são
introduzidos por panoramas cultu-
rais da época abordada. Pode ser
utilizado por estudantes de gradua-
ção e pós-graduação e professores
do ensino médio e superior, tanto de
matemática quanto de história ou
educação.

Páginas: 844  – Ano: 2004
Preço: R$ 65,00

Introdução à história da matemática

Benício de Barros Neto
Ieda Spacino Scarminio

Roy Edward Bruns
Fruto de 15 anos de experiência no ensino de planeja-
mento e análise de experimentos, em diversas empre-
sas e instituições de ensino e pesquisa. Indicado para
professores e estudantes principalmente nas áreas de
ciências exatas e engenharias, mas também medicina,
biologia, farmácia, tecnologia de alimentos, entre ou-
tras. Este livro é uma versão revista e ampliada de Pla-
nejamento e otimização de experimentos.

Páginas: 404 –  Ano: 2003
Preço: R$ 64,00

Como fazer experimentos
Pesquisa e desenvolvimento

na ciência e na indústria

Ardemirio de Barros Silva
Cobrindo tópicos que incluem desde
os fundamentos de Sistemas de Infor-
mações Geo-referenciadas, passan-
do pelo histórico de seu desenvolvi-
mento como técnica e ciência e al-
cançando até os aspectos práticos de
seu uso e aplicação, este livro vem
certamente preencher uma lacuna
até agora existente nessa área.
Páginas: 238 – Ano: 2003

Preço: R$ 42,00

Sistemas de informações
geo-referenciadas (SIG)
Conceitos e fundamentos

Semana de Engenharia Química - A 7ª
Semana de Engenharia Química “Diversifi-
cando Caminhos”, evento promovido anual-
mente pela Faculdade de Engenharia Quí-
mica (FEQ) será realizada, de 16 a 20, a partir
das 9 horas, no auditório da FEQ. O objetivo
é apresentar ao jovem estudante o mercado
de trabalho na área. Participam André Rizek,
editor da Revista Veja e a engenheira quími-
ca Daniela Dezordi. O encontro - que tem a
organização da empresa júnior Projeto e
Pesquisa em Engenharia Química (Propeq)
é aberto à comunidade universitária. Confira
a programação em http://www.propeq.com/
7seq/cronograma/. Outras informações pe-
los telefones 19- 3788-3979 ou 3289-1211
ou site http://www.propeq.com/seq

Sisa - A décima Semana de Integração e
Soluções Administrativas (SISA) “Tempo e
Experiência” será realizada, de 16 a 20, a
partir das 14 horas, no auditório III do Centro
de Convenções. Mais informações no site
http://www.dga.unicamp.br/sisa/

Arquitetura - O Departamento de Arquite-
tura e Construção da Faculdade de Engenha-
ria Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC) pro-
move, nos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25, sem-
pre às 17 horas, no auditório da FEC, o ciclo
de palestras “Arquitetura Contemporânea e o
Brasil”. Participam do evento Otília Arantes
(FFLCH-USP), Paulo Valentino Bruna e Joa-
quim Guedes (FAU-USP), Hector Vigliecca e
Mario Biselli (FAU-Mackenzie) e Abílio Guer-
ra (Puccamp e Belas Artes). Outras informa-
ções no site http://www.fec.unicamp.br/con-
gressos/congressos.html.

Java - A Conpec, empresa júnior de En-
genharia e Ciência da Computação e o Gru-
po Java Campinas, associação de usuários
Java realizam, dia 20, das 18 às 22 horas e
no dia 21, das 9 às 18 horas, no auditório da
Faculdade de Engenharia Química (FEQ), o
encontro Java@Campus’04. As inscrições
podem ser feitas até o dia 17. O evento tem
como finalidade abordar a plataforma Java
numa visão mais aprofundada e acadêmica.
“JMX”, “Programação Orientada a Aspectos”,
“Processamento paralelo em Java”, “Groovy”
e “Uso de Classloaders em J2SE”, estão
entre os temas a serem abordados. Um de-
bate sobre o ensino de Java nas universida-
des brasileiras também está em pauta. Ou-
tras informações pelo telefone 19-3788-3842
ou http://www.conpec.com.br/java

Canarinhos da Terra - Os Meninos Can-
tores do Grupo Canarinhos da Terra se apre-
sentam, dia 16, às 12 horas, na abertura da
X Convenção da Semana Interna de Solu-
ções Administrativas (SISA). Mais informa-
ções pelo e-mail canarinhos@hotmail.com

Central de informações - A Central de
Informações da Unicamp será inaugurada,
dia 17, às 11 horas. Localizada próxima à
Praça da Paz, ao lado do balão de entrada
da Unicamp, e criada com o objetivo de aten-
der com eficiência, agilidade e o máximo de
informações, o público em geral (interno e
externo) a nova área subordinada à Prefei-
tura do campus, irá esclarecer dúvidas, for-
necer informações, orientar os usuários so-
bre a localização de Institutos, entre outros.

Lançamento - O professor aposentado
pela Unicamp Jaime Pinsky lança, dia 17, às
18h30, na Livraria Cultura do Conjunto Naci-

onal (Av. Paulista, 2.073) o livro Práticas de
Cidadania (Ed. Contexto). A publicação reú-
ne um time de peso da política, cultura e Ter-
ceiro Setor para passar a lição de casa: como,
quando e onde praticar a cidadania. A partir
dessas experiências, o leitor descobre que
praticar o bem não como assistencialismo,
mas de maneira cidadã, é viável.

Fórum - “Metodologia Interdisciplinar de
Pesquisa Aplicada à Produção de Conheci-
mento em Saúde” é o tema do Fórum Perma-
nente Interdisciplinar de Saúde. O evento será
realizado dia 19, das 9 às 17 horas, no audi-
tório da Biblioteca Central (BC). As inscrições
- gratuitas - podem ser feitas no site http://
www.cori.rei.unicamp.br/foruns/saude7.htm-
#ins. O encontro, organizado pela Faculdade
de Odontologia de Piracicaba (FOP) e pela
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), tem
o apoio da Coordenadoria Geral da Universi-
dade (CGU) e da Coordenadoria de Relações
Institucionais e Internacionais (Cori). Mais in-
formações em http://www.cori.rei.unicamp.br/
foruns/saude7.htm

Comunidade Saudável - A Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários (Preac)
assina, dia 20, das 8h30 às 12h30, no salão I
do Centro de Convenções, convênio com a
Organização Pan-americana da Saúde (OPAS),
Organização Mundial da Saúde (OMS), Insti-
tuto de Pesquisas Especiais para a Sociedade
(Ipes), Serviço de Saúde Candido Ferreira, e
as prefeituras municipais de Campinas e Pe-
dreira. No evento serão lançados os livros
“Campinas no Rumo das Comunidades Sau-
dáveis” e “Espaço Funcamp de Políticas Públi-
cas” (Editorial Ipes). O evento é parte do Pro-
grama Comunidade Saudável. Mais informa-
ções pelo telefone 19-3788-1153.

Concurso - Divulgação ampla do trabalho
e um final de semana com direito a acompa-
nhante no Hotel Recanto “Bela Vista”, em
Águas de Lindóia-SP. Este será o prêmio para
o vencedor do Concurso Meu Papel na Cons-
trução do SUS, promovido pela Comissão
Compartilhando Soluções do Hospital das Clí-
nicas (HC). Os trabalhos poderão entregues
até 20 de agosto, das 8h30 às 16 horas (ex-
ceto finais de semana e feriados), no Serviço
de Patrimônio do HC, 1º andar. Outras infor-
mações com Railda pelo telefone 19-3788-
7897 ou e-mail railda@hc.unicamp.br.

Simpósio - A equipe de Fisioterapia do
Departamento de Pediatria da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) participa, nos dias
20 e 21, no Hospital Nossa Senhora de Lour-
des, em São Paulo-SP, do “X Simpósio Inter-
nacional de Ventilação Mecânica”. Mais infor-
mações pelo e-mail beto@hc.unicamp.br.

Mexa-se - Os interessados em participar
do Programa de Convivência e Atividade Físi-
ca “Mexa-se”, devem preencher formulário de
inscrição no endereço http://www.unicamp.br/
css/mexa-se/formulario_inscricao.html e en-
tregá-lo na Estação de Atividade (Praça das
Bandeiras). O objetivo geral do programa é
disseminar informações de caráter preventi-
vo e promover a saúde através da prática de
atividade física junto à comunidade do cam-
pus. O “Mexa-se” integra o Projeto Institucio-
nal de Qualidade de Vida na Unicamp, coor-
denado pela Pró-Reitoria de Desenvolvimen-
to Universitário (PRDU). Mais informações no
site http://www.unicamp.br/css/mexa-se/.

Mobilidade funcional 1 - A Diretoria Ge-
ral da Administração (DGA) abre inscrições
- processo de mobilidade funcional - visan-
do o preenchimento de duas vagas: uma para
profissional de administração e outra para

técnico de artes gráficas. Podem ser feitas,
até  dia 19, das 9 às 17 horas, na Assessoria
de Desenvolvimento de Pessoal da DGA.

Mobilidade funcional 2 - A Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo
(FEC) abre inscrições - processo de mobili-
dade funcional - visando o preenchimento de
uma vaga na função de técnico em adminis-
tração. Podem ser feitas, até o dia 20, das 9
às 12 e das 14 às 17 horas, na Assessoria
da FEC. Outras informações no site http://
rhuec.dgrh.unicamp.br/oportunidades/.

Voluntários - Alunos da Faculdade de
Educação Física (FEF) recrutam homens de
40 a 60 anos, sedentários, para participar de
Treinamento Localizado e Aeróbio Gratuito.
As inscrições podem ser feitas até dia 17, no
site http://www.unicam.br/fef

Artes - “Do outro lado da mesa: nos es-
paços da loucura e da arte” (mestrado).
Candidata: Flávia Cassoli Leite. Orientadora:
professora Lucia Helena Reily. Dia 19 de
agosto, às 14h30, na sala da CPG do IA.

Biologia - “Efeito do fator estimulante de
colônias de granulócitos e macrófagos (GM-
CSF) na eficácia e potência de uma vacina
de subunidades da febre aftosa em suínos”
(doutorado). Candidato: Luisinho Caron. Ori-
entadora: professora Clarice Weis Arns. Dia
16 de agosto, às 9 horas, na sala da congre-
gação do IB.

“Histoquímica e ultra-estrutura do estroma
do lbo ventral da próstata de camundongos
espontaneamente diabéticos (NOD)” (mes-
trado). Candidata: Daniele Lisboa Ribeiro.
Orientadora: professora Valéria Helena Alves
Cagnon Quitete. Dia 19 de agosto, às 10
horas, na sala da congregação do IB.

Engenharia de Alimentos - “Biodegra-
dação de d-limoneno por microrganismos
isolados de efluente de indústria cítrica” (dou-
torado). Candidata: Fabiana André Falconi.
Orientadora: professora Lúcia Regina Dur-
rant. Dia 16 de agosto, às 9h30, no salão
nobre da FEA.

“Proteínas de soja e colágeno: validação
das metodologias de quantificação e avalia-
ção tecnológica do uso em produtos cárneos”
(doutorado). Candidata: Jussara Carvalho de
Moura Della Torre. Orientador: professor
Nelson José Beraquet. Dia 19 de agosto, às
14 horas, no salão nobre da FEA.

Engenharia Mecânica - “Qualificação de
novo produto para indústria de filtros e puri-
ficadores de água utilizando a NBR 14908.
(mestrado profissional). Candidato: Carlos
Eduardo Pereira. Orientador: professor A-
demir José Petenate. Dia 16 de agosto, às 9
horas, no bloco ID2 da FEM.

“Programa interlaboratorial: proposta de
modelo para interpretação de resultados de
análises químicas” (mestrado profissional).
Candidato: José Carlos Olivieri. Orientador:
professor Ademir José Petenate. Dia 17 de
agosto, às 10 horas, no bloco ID2 da FEM.

Física - “Análise de potenciais de interação
nos sistemas de átomos de hélio” (doutora-
do). Candidato: Sebastian Ujevic Tonino. O-
rientador: professor Silvio Antonio Sachetto
Vitiello. Dia 18 de agosto, às 14 horas, no au-
ditório da pós-graduação (prédio D) do IFGW.

Geociências - “O programa Softex e a
indústria de software no Brasil.” (doutorado).

Candidato: Giancarlo Nuti Stefanuto. Ori-
entador: professor Renato Peixoto Dagnino.
Dia 18 de agosto, às 14 horas, na sala de
defesa de teses (3º piso) da FEE.

“Geologia, petrografia e geoquímica de
duas suites TTG do domínio norte do com-
plexo Campos Gerais, no sudoeste de Mi-
nas Gerais” (mestrado). Candidato: Márcio
Jesus Batista. Orientador: professor Asit
Choudhuri. Dia 20 de agosto, às 14 horas,
no auditório do IG.

Humanas - “De rocinha aos enclaves: fi-
gurações do rural em Vinhedo, SP”. (doutora-
do). Candidato: André Pires. Orientador: pro-
fessor Fernando Antonio Lourenço. Dia 16 de
agosto, às 14 horas, na sala de teses do IFCH

“Tronco velho: histórias apurinã.” (douto-
rado). Candidata: Juliana Schiel . Orientador:
professor Mauro de Almeida. Dia 16 de agos-
to, às 14 horas, na sala de teses.

“O fantasma do medo: o Rio Grande do
Sul, a repressão policial e os movimentos
sócio-políticos (1930-1937)” (doutorado).
Candidato: Diorge Alceno Konrad. Orien-
tador: professor Michael McDonald Hall. Dia
20 de agosto, às 14 horas, na sala de teses
do prédio da PG do IFCH.

“Iauaretê: transformações sociais e coti-
diano no rio Uaupés (alto rio Negro, Amazo-
nas’ (doutorado). Candidato: Geraldo Lucia-
no Andrello. Orientador: professor Mauro W.
B de Almeida. Dia 20 de agosto, às 14 ho-
ras, na sala de teses.

Matemática, Estatística e Computação
Científica - Teoremas do tipo Banach-Stone
para álgebras de funções holomorfas em
espaços de dimensão infinita” (doutorado).
Candidata: Daniela Mariz Silva Vieira. Ori-
entador: professor Jorge Tulio Mujica Ascui.
Dia 20 de agosto, às 14 horas, na sala de
defesa de teses.

Odontologia - “Inclinação dental em pró-
tese em função de diferentes técnicas de in-
clusão” (doutorado). Candidato: Rodrigo Luiz
dos Santos Sousa. Orientadora: professora
Célia Marisa Rizzatti Barbosa. Dia 16 de
agosto, às 8h30, na FOP.

“Efeito cariostático de materiais restaura-
dores contendo fluoretos em dentina radicular”
(doutorado). Candidato: Anderson Takeo Hara.
Orientadora: professora Monica Campos Ser-
ra. Dia 16 de agosto, às 13h30, na FOP.

“Inclinação dental em prótese em função de
diferentes técnicas de inclusão” (doutorado).
Candidato: Rodrigo Luiz dos Santos Sousa.
Orientadora: professora Célia Marisa Rizzatti
Barbosa. Dia 16 de agosto, às 8h30, na FOP.

“Estudo comparativo de dimensões crânio-
faciais entre respiradores nasais e predominan-
temente bucais” (mestrado). Candidata: Jus-
sara Marinho Dias Frasson. Orientadora: pro-
fessora Maria Beatriz Borges de Araújo Mag-
nani. Dia 18 de agosto, às 9 horas, na FOP.

Química - “Pré-concentração em fase
sólida de Cd (II) E Pb (II) em sistemas em
fluxo empregando materiais alternativos e
espectrometria de absorção atômica” (dou-
torado). Candidato: César Ricardo Teixeira
Tarley. Orientador: professor Marco Aurélio
Zezzi Arruda. Dia 16 de agosto, às 14 horas,
no mini-auditório.

 “Avaliação de diferentes solventes na ex-
tração em fase sólida de pesticidas em água.
Desenvolvimento e validação de metodologia.”
(mestrado). Candidato: Leonardo Jardim da
Silva Faria. Orientadora: professora Isabel
Cristina Sales Fontes Jardim. Dia 19 de agos-
to, às 14 horas, no mini-auditório do IQ.

nFolha de S. Paulo
9 de agosto - O grafite, material co-

mum nas mochilas dos estudantes,
deve ganhar novas aplicações comer-
ciais graças a um experimento ideali-
zado por pesquisadores do Brasil e do
Uruguai. Além disso, o carbono está
presente em todos os materiais orgâni-
cos, o que em teoria permite sua apli-
cação na medicina. “Há trabalhos que
prevêem o uso de micropartículas de
carbono magnetizado para tratar doen-
ças”, comenta o físico Yakov Kope-
levich, que pesquisou o material na
Unicamp.
nFolha Dirigida

9 de agosto - As datas do vestibular
2005 da Unicamp já estão definidas. Os
interessados poderão se inscrever no
período de 30 de agosto a 30 de se-
tembro. As inscrições serão recebidas
apenas através do site www.comvest.uni-
camp.br. A taxa de inscrição passou de
R$75 para R$90. O manual do candidato
será R$10. No entanto, quem não quiser
comprá-lo, poderá consultar suas informa-
ções, em breve, no site acima.
nO Estado de S. Paulo

7 de agosto - Um professor dificil-
mente levará seus alunos para a flores-
ta amazônica ou para as ruínas incas
no Peru. Projetá-los para a época dos
bandeirantes ou para o ciclo do café em
São Paulo seria impossível. “O RPG
exige uma atitude ativa. O jogo só acon-
tece com a interação do jogador, que
traz as falas e situações para o ambi-
ente. Outra coisa positiva é o estímulo
à leitura e à pesquisa, além da interação
social”, diz o pedagogo Luís Martins,
autor de uma dissertação de mestrado
na Unicamp que investigou como o
RPG poderia ser usado na educação.
nCorreio Popular

7 de agosto - Ratos submetidos a
uma dieta com a proteína hidrolisada
de soro de queijo deram show de de-
sempenho na Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos da Unicamp. Os ani-
mais conseguiram correr por 160 minu-
tos antes de parar por exaustão. Ou-
tros ratos, que tinham sido alimentados
com a proteína intacta do soro, caíram
de exaustão depois de 60 minutos de
corrida. O suplemento com proteína
hidrolisada teve efeito fantástico sobre
os animais e fez com que um grupo ti-
vesse desempenho quase três vezes
superior ao outro.
nAgência Brasil

6 de agosto - O economista e pro-
fessor da Unicamp, Luiz Gonzaga Be-
luzzo, disse durante entrevista ao pro-
grama NBr Manhã, da TV a cabo da
Radiobrás, que a nova política energética
do governo, em discussão, hoje, na reu-
nião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social (CDES), no Palácio
do Planalto, nada mais é do que “uma
maneira muito sensata” de solucionar o
problema do setor no Brasil.


