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Fernando Teixe
Esta coletânea, que reúne autores nacionais e estrangeiros,
oferece amplo panorama de trabalhos dedicados à história
da cultura operária. Engloba enfoques teóricos e contribui-
ções que associam cultura a outros aspectos da vida operária,
tais como lazer, esporte, festividade, violência, relações ét-
nicas e de gênero, e que exploram a construção de identida-
des ligadas à militância, ao ofício e à experiência fabril.
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Héctor Luis Saint-Pierre

Tanto nos trabalhos metodológicos de Weber
como nos seus escritos políticos, nota-se o con-
flito entre a paixão e a razão. Este livro realiza
uma síntese clara e precisa dos mais importan-
tes aspectos de seu pensamento, apresentando
a originalidade e o rigor de um dos mais impor-
tantes cientistas sociais de todos os tempos.
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Max Weber
Entre a paixão e a razão

nVestibular - As inscrições e a venda do
Kit do Vestibulando (Manual do Candidato e
Revista do Vestibulando) começam dia 30
de agosto e vão até o dia 30 de setembro. A
partir deste ano, as inscrições serão feitas
via internet para tornar o processo mais ágil
e facilitar o acesso aos estudantes de outras
regiões do país, já que não será mais ne-
cessário o comparecimento a um posto de
inscrição. A taxa é de 90 reais. A compra do
Kit do Vestibulando é opcional. Ele será ven-
dido a 10 reais em agências do Banespa e
Santander e também poderá ser consultado
no site da Comvest sem qualquer custo ao
candidato. Mais informações no endereço
http://www.comvest.unicamp.br/vest2005/
inscricoes.html.
nPalestra - O médico sanitarista Elson da

Silva Lima profere, dia 30, às 8h30, no audi-
tório da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) a palestra “Cigarro: Você quer conti-
nuar fumando?”. O encontro tem como pú-
blico-alvo alunos, funcionários , docentes e
a comunidade externa. Não há necessidade
de inscrição. Outras informações pelo e-mail
bazzo@unicamp.br.
nConferência - “O Tratado de Livre Co-

mércio e suas implicações na política univer-
sitária no México” é o tema que o professor
Carlos Salas Paez, da Universidad Autónoma
Metropolitana do México discute, dia 31, às
14 horas, no Salão Nobre da Faculdade de
Educação (FE). O professor Sebastião Carlos
de Velasco e Cruz , do Departamento de Ci-
ência Política, do Instituto de Filosofia e Ciên-
cias Humanas (IFCH) participa como de-
batedor. A realização é do Grupo de Políticas
Públicas e Educação (GPPE). O evento é
apoiado pelo Programa de Pós-graduação da
FE, Programa de Mestrado do IFCH e pelo
Departamento de Ciências Sociais Aplicadas
à Educação (Decisae) da FE. Mais informa-
ções pelo e-mail eventofe@unicamp.br.
nTutorial de TelEduc - O Centro de Com-

putação (CCUEC) e a Agência para a For-
mação Profissional da Unicamp (AFPU) ofe-
recem, dia 1, das 9 às 12 horas, no auditório
do CCUEC, o tutorial “Ambiente de Educa-
ção a Distância TelEduc”. As inscrições po-
dem ser feitas até dia 31, no site http://
www.ead.unicamp.br
nFórum - O reitor da Unicamp, Carlos

Henrique de Brito Cruz, participa, dia 2, do
Fórum Permanente das Relações Universi-
dade Empresa, em São Paulo. O encontro
reunirá empresários, autoridades governa-
mentais e acadêmicos. O objetivo é debater
os principais erros e acertos da legislação
brasileira sobre inovação. No encontro, o Ins-
tituto Uniemp lança o livro “Inovação e Res-
ponsabilidade Social” e a Revista Uniemp
Inovação. A revista traz artigos do reitor da
Unicamp e do presidente da Fapesp, Carlos
Vogt, entre outros. A versão eletrônica da
Revista Uniemp pode ser obtida no site http:/
/www.uniemp.org.br.
nFórum 2 - “O Artista na Universidade: do

Criar ao Pensar” é o tema do Fórum Perma-
nente de Arte e Cultura . O evento será realiza-
do dia 2, das 9 às 17 horas, no auditório da
Biblioteca Central (BC). As inscrições - gratui-
tas - podem ser feitas no endereço http://
www.cori.rei.unicamp.br/foruns/artes8.htm#ins.
O encontro, organizado pelo Instituto de Artes
(IA), conta com apoio da Coordenadoria Geral

da Universidade (CGU) e da Coordenadoria de
Relações Institucionais e Internacionais (Cori).
Mais informações no site http://www.cori.rei.u-
nicamp.br/foruns/foruns-artes.htm.
nUPA - Mais de 30 mil estudantes de en-

sino médio de todo o país estão sendo aguar-
dados no campus da Unicamp, em Campi-
nas, nos dias 3 e 4, na segunda edição do
evento “Unicamp de Portas Abertas” (UPA).
Mais informações e inscrições no site http://
www.upa.unicamp.br/.
nCurso de TelEduc - O Centro de Com-

putação (CCUEC) e a Agência para a For-
mação Profissional da Unicamp (AFPU) ofe-
recem, de 13 de setembro a 5 de novembro,
o curso a distância “Desenvolvimento de cur-
sos on-line utilizando TelEduc” As inscrições
podem ser feitas até dia 3, no site http://
www.ead.unicamp.br.
nEspecialização – O Departamento de

Política Científica e Tecnológica do Instituto
de Geociências (IG) abre inscrições, até dia
3, para o Curso de Especialização em Ges-
tão Estratégica da Inovação Tecnológica. O
curso é integralmente concebido para aten-
der as necessidades dos profissionais que
atuam em funções críticas no gerenciamento
da inovação, voltados para o desenvolvimen-
to de novos produtos, processos e serviços.
As vagas são limitadas. Mais informações no
site http://www.extecamp.unicamp.br/ges-
taodainovacao.
nVagas Remanescentes - A Comissão

Permanente para os Vestibulares da Uni-
camp (Comvest) está divulgando o novo ca-
lendário do processo seletivo para preenchi-
mento de Vagas Remanescentes 2005. As
inscrições podem ser feitas entre 9 e 24 de
setembro no site http://www.comvest.uni-
camp.br/vr/vr2005/calendario.html.
nRedação - A Agência para a Formação

Profissional da Unicamp (AFPU) abre inscri-
ções para o curso “Desenvolvendo a Com-
petência Escrita: Redação”. Os servidores
indicados no site http://www.afpu.unicamp.br
podem se inscrever, até dia 10. A ocupação
das vagas se dará por ordem de chegada.
Mais informações pelo telefone 3788-4507.
nEncontro - O Instituto de Filosofia e Ci-

ências Humanas (IFCH) realiza, dias 18 e
22 de outubro, a terceira edição do Encontro
de Pesquisa em Ciências Humanas. As ins-
crições, abertas para pesquisadores em hu-
manidades, podem ser feitas, de 8 a 17, pelo
e-mail enchuman@uol.com.br.

nArtes - “Kilza Setti e sua suíte cantante
para seis trabalhos de amor com texto de
Luis Milanesi: uma análise para performance”
(mestrado). Candidata: Nanci Bueno de Ale-
mida. Orientadora: professora Adriana Gia-
rola Kayama. Dia 30 de agosto, às 10h30,
no Departamento de Música do IA.

“Danças Brasileiras entre a tradição e a
tradução um olhar sobre o grupo de danças
populares urucungos puítas e quijêngues”
(mestrado). Candidato: Alessandro José de
Oliveira. Orientadora: professora Regina
Aparecida Polo Muller. Dia 30 de agosto, às
10 horas, na sala 2 da Coordenadoria de Pós-
graduação do IA.
nEconomia - “Focalização de políticas

públicas: teoria e prática” (mestrado). Can-
didata: Carolina Junqueira Homem de Mello.

Orientador: professor Antonio Marcio Buai-
nain. Dia 31 de agosto, às 10 horas, na sala
IE-23 do IE.
nEngenharia de Alimentos - “Opinião

dos consumidores sobre os riscos alimenta-
res à saúde: o caso da carne bovina” (douto-
rado). Candidata: Maria da Conceição Pe-
reira da Fonseca. Orientadora: professora
Elisabete Salay. Dia 31 de agosto, às 14 ho-
ras, no Departamento de Engenharia e Pla-
nejamento Alimentar da FEA.
nEngenharia Mecânica - “Avaliação de

oxigenadores de sangue utilizando técnicas
de transferência de massa e/ou perda de
carga” (doutorado). Candidato: Luís Melchert
Faber Schmutzler. Orientador: professor An-
tonio Celso Fonseca de Arruda. Dia 31 de
agosto, às 9h30, no bloco ID-2 da FEM.
nFísica - “Supercondutividade nodal em

metais de transição dicalcogenados” (dou-
torado). Candidato: Bruno Uchoa Barboza.
Orientador: professor Guillermo Gerardo
Cabrera Oyarzún. Dia 13 de agosto, às 14
horas, no auditório da pós-graduação (pré-
dio D) do IFGW.
nGeociências - “Financiamento e incen-

tivos ao sistema de ciência, tecnologia e ino-
vação: Quadro atual e perspectivas” (douto-
rado). Candidata: Solange Maria Corder.
Orientador: professor Sérgio Luiz Monteiro
Salles Filho. Dia 31 de agosto, às 14h30, no
auditório do IG.

“Avaliação dos procedimentos para defi-
nição dos responsáveis pela execução de
investigação e remediação nos casos de
contaminação do solo e água subterrânea
no Estado de São Paulo” (mestrado). Candi-
dato: Carlos Eduardo Tirlone. Orientadora:
professora Mara Akie Iritani. Dia 31 de agos-
to, às 14 horas, na sala A – DGRN-IG.
nHumanas - “Evaristo de Moraes: justiça

e política nas arenas republicanas (1887-
1939)” (doutorado). Candidata: Joseli Maria
Nunes Mendonça. Orientadora: professora
Silvia Hunold Lara. Dia 30 de agosto, às 14
horas, na sala da congregação do IFCH.
nLinguagem – ”Foco na forma e present

perfect: o efeito da atenção e da consci-
entização” (mestrado). Candidato: Cesar E-
duardo Duarte Elizi. Orientadora: professora
Linda Gentry El Dash. Dia 30 de agosto, às
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
nQuímica - “Determinação simultânea,

em linha, da concentração de soda cáustica
e de alumina em solução de aluminato de
sódio do processo Bayer de produção de
óxido de alumínio” (mestrado). Candidato:
Eduardo Marchioni Escobar. Orientadora:
professora Marcia Miguel Castro Ferreira. Dia
30 de agosto, às 14 horas, no mini-auditório
do IQ.

“Aplicação de ressonância magnética nucle-
ar em estudos de biossíntese de metabólitos
secundários e na investigação da bioquímica
de tumores do sistema nervoso central “In Vitro””
(doutorado). Candidato: Fernando César de
Macedo Junior. Orientadora: professora Anita
Jocelyne Marsaioli. Dia 31 de agosto, às 9 ho-
ras, no mini-auditório do IQ.
nArtes - “Sujeitos barrados: a voz do in-

frator em dez documentários brasileiros”
(mestrado). Candidato: Airton Miguel de
Grande. Orientador: professor Marcius César
Soares Freire. Dia 13 de setembro, às 9h30,
na Pós-graduação do IA.
nEconomia - “A regulação pública da jor-

nada de trabalho brasileira” (mestrado). Can-
didato: José Otávio de Souza Ferreira. Ori-

entador: professor Claudio Salvadori De-
decca. Dia 3 de setembro, às 10 horas, na
sala IE-23 do IE.

“Desempenho inovador brasileiro e compor-
tamento tecnológico das firmas domésticas e
transnacionais no final da década de 90” (mes-
trado). Candidato: Rogério Dias de Araújo.

Orientador: professor Mariano Francisco
Laplane. Dia 3 de setembro, às 14 horas, na
sala IE-23 do IE.

Engenharia de Alimentos - “Desenvolvi-
mento de filmes a partir de caseína e gelatina
modificadas enzimaticamente com tripsina e
transglutaminase” (mestrado). Candidata:
Hulda Noemi Chambi Mamani. Orientador:
professor Carlos Grosso. Dia 10 de setem-
bro, às 10 horas, no Salão Nobre da FEA.
nEngenharia Mecânica - “Caracterização

da microestrutura dendrítica na solidificação
vertical descendente de ligas Al-Cu” (mestra-
do). Candidato: Daniel Monteiro Rosa. Ori-
entador: professor Amauri Garcia. Dia 1 de
setembro, às 9 horas, no bloco ID-2 da FEM.

“A Remuneração por competências: uma
inovação na administração de salários” (mes-
trado profissional). Candidato: José Márcio
Carioca. Orientador: professor Ademir José
Petenate. Dia 2 de setembro, às 14 horas,
no bloco ID-2 da FEM.

“Produção de petróleo por elevação a gás
intermitente: simulação e análise dos méto-
dosinvertido” (doutorado). Canditado: Clodoaldo
de Oliveira Carvalho Filho. Orientador:professor
Sérgio Nascimento Bordalo. Dia 9 de setem-
bro, às 8h30, no anfiteatro da FEM.

“Processo de avaliação de produto final
de software para aquisição” (mestrado pro-
fissional). Candidata: Marbilia Passagnolo
Sergio. Orientador: professor Marco Antonio
Silveira. Dia 13 de setembro, às 14 horas,
no bloco ID2 da FEM.
nEngenharia Mecânica e Instituto de

Geociências - “Produção de petróleo por
elevação a gás intermitente: simulação e
análise dos métodos invertido” (doutorado).
Canditado: Clodoaldo de Oliveira Carvalho
Filho. Orientador: professor Sérgio Nasci-
mento Bordalo. Dia 9 de setembro, às 8h30,
no bloco ID2 (anfiteatro) da FEM
nMatemática, Estatística e Computação

Científica - “Aplicação de formas diferen-
ciáveis à eletrodinâmica de meios aniso-
trópicos” (mestrado). Candidato: Igor Leite
Freire. Orientador: professor Márcio Antonio
de Faria Rosa. Dia 2 de setembro, às 15
horas, na sala 253 do Imecc.
nHumanas - “Estado democrático e polí-

ticas de reparação no Brasil: torturas, desa-
parecimentos e mortes no regime militar”
(mestrado). Candidata: Larissa Brisola Brito
Prado. Orientador: professor Eliézer Rizzo de
Oliveira. Dia 13 de setembro, às 9h30, na
sala de teses (prédio da PG) do IFCH.

Química - “Método cinético para a deter-
minação quantitativa de metildopa em prepa-
rações farmacêuticas” (mestrado). Candidata:
Débora Cristina Dalla Villa Batista. Orientador:
professor Matthieu Tubino. Dia 1 de setem-
bro, às 14 horas, no mini-auditório do IQ.

“Determinação simultânea e não-destru-
tiva de sólidos totais e solúveis, licopeno e
beta-caroteno em produtos de tomate por
espectroscopia no infravermelho próximo
utilizando calibração multivariada” (mestra-
do). Candidato: André Messias Krell Pedro.
Orientadora: professora Márcia Miguel Cas-
tro Ferreira. Dia 3 de setembro, às 9 horas,
no mini-auditório do IQ.

nO Estado de S. Paulo
22 de agosto - Exatamente um ano de-

pois do acidente com o veículo lançador de
satélites (VLS) na base de Alcântara, no
Maranhão, o programa espacial brasileiro
ainda tenta juntar os cacos a tempo de cum-
prir a meta estabelecida pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, de realizar um novo
lançamento até o fim de 2006. “Vejo que o
programa teve uma falha latente ao ser fi-
nanciado aquém da necessidade por mui-
tos anos”, disse o físico e reitor da Unicamp,
Carlos Henrique de Brito Cruz, que partici-
pou das investigações.

12 de agosto - A Comissão Perma-
nente para os Vestibulares da Unicamp
(Comvest) recebeu 11.046 pedidos de
isenção da taxa de inscrição do vestibu-
lar 2005 (R$ 90), quase o dobro do regis-
trado no ano passado (5.531). A Comvest
espera que dobre também o número de
candidatos com os pedidos aprovados.
No concurso de 2004, cerca de 4 mil can-
didatos isentos prestaram as provas.
nEPTV

22 de agosto - A cultura popular é o
centro das atenções no 9º Encontro com
o Folclore, que acontece de segunda a
sexta-feira (23 a 27), no Espaço Cultural
Casa do Lago, no campus da Unicamp
do distrito de Barão Geraldo, em Campi-
nas. Dedicado às manifestações popula-
res tradicionais, o evento reúne apresen-
tações de danças típicas, shows musi-
cais, exposições, aulas abertas e exibi-
ção de documentários.
nCruzeiro net

20 de agosto - Chegar em casa depois
de um longo dia de trabalho e apreciar o
feijão feito no forno microondas em apenas
alguns minutos está prestes a se tornar re-
alidade. A parceria firmada na segunda-fei-
ra, dia 16, entre a Green Technologies,
empresa incubada na Incubadora de Em-
presas de Base Tecnológica da Unicamp
(Incamp) e a ATI-Gel de Atibaia (150 Km de
Sorocaba) vai colocar no mercado um dos
produtos mais consumidos pela família bra-
sileira preservando os componentes nu-
tricionais e, o melhor: poderá ser prepara-
do com o toque pessoal no tempero.
nCorreio Popular

13 de agosto - Com o fim do seqüen-
ciamento do genoma do café arábica,
pesquisadores do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) e da Unicamp começam
agora a mapear os genes envolvidos na
qualidade da bebida. Ter um bebida de
qualidade é essencial em um País onde
o café é o quinto produto mais exportado
(representa 4% das vendas brasileiras no
exterior) e gera uma receita anual US$
1,5 bilhão a US$ 2,5 bilhões.
nFolha de S. Paulo

20 de agosto - Os alunos foram me-
lhores que as alunas no Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) do ano pas-
sado: 20,1% dos estudantes do sexo
masculino tiveram no mínimo 70 pontos,
contra 11,5% do feminino. A professora
Ângela Fátima Soligo, da Faculdade de
Educação da Unicamp, afirma que os
dados não podem ser generalizados.

Paulo Pinheiro Machado
Revela a complexidade do Contestado
e a diversidade das origens e das mo-
tivações de suas lideranças, por meio
do levantamento de suas origens soci-
ais e experiências políticas. Analisando
o povoamento do planalto meridional,
o caminho das tropas, as disputas po-
líticas locais, a tradição de São João
Maria e as transformações ocorridas na
região na virada do século XIX ao XX,
desvela diferentes aspectos da aven-
tura dos caboclos em sua luta pelo que
entendiam por liberdade, dignidade e
justiça.
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Lideranças do Contestado
A formação e a atuação das chefias caboclas (1912-1916)


