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Décio Pignatari

Poesia Pois É Poesia inclui praticamente toda
a obra poética de Décio Pignatari, criada ao
longo de cinco décadas, além de traduções
e inéditos. Divide-se em três partes: a primei-
ra, �Poesia Pois É�, reúne a base de sua for-
mação poética, em versos. A segunda, �Pois
É Poesia�, apresenta o momento de mutação
representado pela poesia concreta, no qual
o autor tem papel destacado. A terceira par-
te, �Poetc.�, depois dos chamados �poemas
semióticos� ou �sem palavras�, significa
uma retomada de quase tudo o que fez, in-
cluindo-se aí o antes desprezado verso.

Co-Edição: Ateliê Editorial
Páginas: 344 – Edição: 1

Ano: 2004
Preço: R$ 70,00

Lançamento

Poesia Pois É Poesia

O hino homérico a Apolo
Edição bilíngüe

Introdução, tradução, comentários e notas:
Luiz Alberto Machado Cabral

Considerado um dos mais belos trabalhos e o mais antigo de
todos os Hinos homéricos, o Hino a Apolo é agora publicado
em edição bilíngüe, inteiramente comentada, com tradução
retrabalhada em uma arrojada versão poética, cuja sonoridade
rítmica e encantatória, espelhando-se na dos antigos aedos
gregos, visa despertar no ouvinte o sentimento de sagrada
reverência por Febo de intonsos cabelos, o infalível frecheiro.

Co-Edição: Ateliê Editorial
Páginas: 364 – Edição: 1

Ano: 2004 – Preço: R$ 53,00

Ensaio sobre a origem das línguas
Jean-Jacques Rousseau

Tradução: Fulvia M. L. Moretto

Revela a originalidade da concepção rousseauniana da lin-
guagem e suas conseqüências para a compreensão das
idéias de verdade e justiça. Ao fazer da música o paradigma
da linguagem, Rousseau teria dado novo destino à antiga
idéia de retórica, fazendo tremer o edifício da filosofia clás-
sica. Texto de publicação póstuma e datação controverti-
da, permaneceu dois séculos à sombra, sendo redescoberto
há cerca de 40 anos.

Páginas: 198 – Edição: 1 – Ano: 1998
Preço: R$ 22,00

Poesia Pois É Poesia

nSemana de Estudos Clássicos - O Ins-
tituto de Estudos da Linguagem (IEL) pro-
moverá a Primeira Semana de Estudos Clás-
sicos, nos dias 25 a 27, às 9 horas, no audi-
tório do instituto. Organizado pelo Departa-
mento de Lingüística e coordenado pelos pro-
fessores da área de Letras Clássicas e pe-
los alunos de doutorado Josiane Martinez e
Patrícia Prata, a Semana reserva para estu-
dantes e apreciadores da língua portuguesa
uma programação especial com estudos so-
bre filosofia, poesia, teatro, além de língua
grega e latim clássicos. Os alunos terão a
chance de apresentar trabalhos na área de
Letras e Filosofia e de participar de ativida-
des culturais. Outras informações pelo tele-
fone 19-3788-1511.
nPalestra na FEQ - “Metais quelatos para

proteína e estudos de estrutura-função” é o
tema da palestra que a professora M.A.
Vijayalakshmi, da Université de Technologie
de Compiègne (França), discute, dia 25, às
15 horas, na sala de defesa de teses (bloco
D) da Faculdade de Engenharia Química
(FEQ). Mais pelo telefone 19-3788-3919.
nBrasil Exportação - O professor Mo-

hamed Habib, diretor do Instituto de Biologia
(IB), participa, nos dias 26 e 27, do Seminá-
rio Brasil Exportação 2004. No dia 26, às
16h45, ele discutirá o tema “Bioterrorismo e
Biopirataria”. O encontro será realizado na
Excalibur (Av. Dr. Antonio Carlos Couto de
Barros, 2156, em Souzas). Informações pelo
telefone 19-3294-7772 .
nCátedra Brasil-Portugal na FE - “Es-

tudo das Profissões: principais tendências e
orientações” é o tema da aula solene que a
professora Maria de Lourdes Rodrigues, do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa (ISCTE)-Portugal, profere dia
26, às 14 horas, no Salão Nobre da FE. Na
ocasião será realizada a apresentação da
“Cátedra - Brasil Portugal em Ciências Soci-
ais”. Participa do evento o ex-embaixador do
Brasil em Portugal, José Gregori. A coorde-
nação do evento está a cargo dos professo-
res Jorge Megid Neto, diretor da Faculdade
de Educação (FE) e Rubem Murilo Rego, di-
retor do Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas (IFCH). Mais informações pelo tele-
fone 19-3788-5565. Saiba mais sobre a cá-
tedra em http://iscte.pt/cbp.
nTutorial TelEduc - O Centro de Com-

putação da Unicamp (CCUEC) e a Agência
para a Formação Profissional da Unicamp
(AFPU) oferecem no dia 26, das 9 às 12
horas, o tutorial “Ambiente de Educação a
Distância - TelEduc”. As inscrições podem ser
feitas no site http://rau-tu.ccuec.unicamp.br/
seven/subscribe.php?e_type=tutorial. O tuto-
rial é aberto para interessados. Mais informa-
ções pelo e-mail edilene@ccuec.unicamp.br.
nEspaço das Artes na FCM - O Espaço

das Artes, que fica na Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM) da Unicamp, apresenta
de 27 de outubro a 25 de novembro, a ex-
posição “Pintores”. No período, os artistas
André Guilles, Fabrício Bregion Garcia e Saul
F. Oliveira Carvalh, expõem 20 trabalhos de
pintura. André Guilles, 23 anos, aluno do
segundo ano de Artes Plásticas no Instituto
de Artes (IA) da Unicamp, pintor e escultor,

expõe quadros figurativos, com os quais cri-
tica a atual codificação elitista predominante
nos circuitos artísticos. Fabricio Bregion
Garcia, 28 anos, é aluno do quarto ano do
mesmo curso. Saul Carvalho, 24 anos, tam-
bém do quarto ano, pintor primeiramente,
expõe quadros figurativos de retratos e pai-
sagens, trazendo a linguagem e técnica clás-
sicas para uma temática contemporânea,
mostrando nos retratos a beleza da figura
feminina e nas paisagens o que resta de
belas paisagens no nosso dia-dia.
nPalestra na FCM - O professor Roo-

sevelt Cassorla, do Departamento de Psico-
logia Médica e Psiquiatria, da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM), discute no dia 27,
às 12h15, no anfiteatro da FCM (Legolândia)
o tema “Paranóia e barbárie: amor e ódio -
das Cruzadas a Bin Laden-Bush”. Informa-
ções pelo telefone 19-3788-8049.
nFaculdade de Educação e Museu Di-

nâmico de Ciências - A Faculdade de Edu-
cação (FE), a Secretaria Municipal de Edu-
cação de Campinas (SME) e o Museu Dinâ-
mico de Ciências de Campinas (MDCC), re-
alizam no dia 27, das 19 às 22 horas, no au-
ditório Planetário do MDCC (localizado na La-
goa do Taquaral), uma série de palestras.
Neste dia a equipe do Planetário de Campi-
nas encerra o ciclo de palestras com o tema
“Brasil, olhe para o céu. Eclipse Lunar To-
tal”. Informações pelo telefone 3788-5565 ou
e-mail mailto:eventofe@unicamp.br.
nIA na CPFL - O Instituto de Artes (IA)

da Unicamp participa até 24 de novembro,
sempre a partir das 21 horas, do projeto de
música de Campinas no Espaço Cultural
CPFL. No dia 27 será a vez do Tambaleio.
Outras apresentações previstas: dia 3 de no-
vembro, exibe-se o grupo Pífanos Flautins
Matuá; dia 10, Bia Goes e Quarteto Instru-
mental; dia 17, Orquestra de Contrabaixo
Tropical e, dia 24, Ivan Vilela. Informações
pelo telefone 19-3756-8000.
nProfessor da UNB na FCM – “A trans-

missão de DNA do Trypanosoma cruzi para
o genoma de pacientes chagásicos” é o tema
que o professor Antonio Raimundo Lima Cruz
Teixeira, do Laboratório Multidisciplinar de

Pesquisa em Doença de Chagas, da Univer-
sidade de Brasília (UNB), discute no dia 28,
às 11 horas, no Salão nobre da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM).
nVestibulinho do Cotil - As inscrições

para o Exame de Seleção 2005 do Colégio
Técnico de Limeira (Cotil), da Unicamp, for-
ram prorrogadas até sexta-feira, dia 29. O
manual do candidato, que custa R$ 5,00,
pode ser adquirido na escola e nos cursinhos
preparatórios dos municípios de Campinas,
Valinhos, Americana, Santa Bárbara e Limei-
ra. As inscrições (R$31,90) devem ser pa-
gas em qualquer agência bancária e entre-
gues na escola ou nos próprios cursinhos.
Neste ano o candidato poderá optar por rea-
lizar o exame em Limeira, Campinas, Ameri-
cana, Araras, Piracicaba ou Rio Claro, no dia
14 de novembro, às 14 horas. Os cursos do
Cotil, inteiramente gratuitos, são os seguin-
tes: Técnicos + Médio - Construção Civil
(diurno), Enfermagem (diurno), Geomática
(diurno), Informática (diurno e noturno), Me-
cânica (diurno e noturno), Qualidade e Pro-
dutividade (diurno e noturno); Ténicos (para
os que cursam ou são concluintes do Ensi-
no Médio, 2º grau) - Construção Civil (notur-
no), Enfermagem para auxiliares (diurno),
Geomática (noturno), Informática (noturno),
Mecânica (noturno), Qualidade e Produtivi-
dade (noturno). Informações pelo telefone
19-3404-7297.

nArtes - “Características do ambiente vir-
tual construcionista de ensino e aprendiza-
gem na formação de professores universitá-
rios” (mestrado). Candidata: Flavia Amaral
Rezende. Orientador: professor José Arman-
do Valente. Dia 25 de outubro, às 14 horas,
na sala 2 da pós-graduação.
nBiologia - “Uma abordagem proteomica

na identificação do citocromo P450 em Pro-
chilodus scrofa: uma nova ferramenta em en-
saios ecotoxicológicos” (doutorado). Candi-
data: Maria Eleonora Feracin da Silva. Ori-

entador: professor José Camillo Novello. Dia
25 de outubro, às 9 horas, na sala de defesa
da pós-graduação.
nEngenharia Química - “Determinação

experimental e modelagem termodinâmica
do ESL de misturas binárias de ácidos graxos
saturados usando a calorimetria exploratória
diferencial” (mestrado). Candidata: Mariana
Conceição da Costa. Orientadora: professo-
ra Maria Alvina Krahenbuhl. Dia 25 de outu-
bro, às 9 horas, na sala de defesa de tese.
nOdontologia - “Microscopia eletrônica

de varredura e microanálise de raio x aplica-
da ao estudo de substitutos ósseos” (mes-
trado). Candidata: Gabriela Alessandra da
Cruz. Orientador: professor Sérgio de Toledo.
Dia 25 de outubro, às 9 horas, na FOP.
nQuímica - “Determinação de Sc e Li em

sedimento de rio por Etaas com emprego de
amostragem de suspensão e suas aplica-
ções como possíveis normalizadores de con-
taminação ambiental” (doutorado). Candi-
data: Araceli Verónica Flores. Orientador: pro-
fessor Marco Aurélio Zezzi Arruda. Dia 25 de
outubro, às 14 horas, no mini-auditório.
nOdontologia - “Mensuração no nível de

ansiedade em ratos sob influência da noci-
cepão em tecidos orofaciais superficiais e
profundos” (doutorado). Candidata: Daniela
de Cassia Faglioni Boleta Ceranto. Orien-
tadora: professora Fernanda Klein Marcon-
des. Dia 27 de outubro, às 14 horas, na FOP.

“Comportamento dos tecidos periapicais
em dentes de cães, após sobreobturação
com quatro cimentos endônticos” (doutora-
do). Candidato: Ronaldo Rogério Rodrigues.
Orientador: professor Alexandre Augusto
Zaia. Dia 27 de outubro, às 8h30, na FOP.
nBiologia - “Polifenoloxidade como fator

de resistência da soja a nematóides na oxida-
ção do palmito” (doutorado). Candidato: Mil-
ton Massao Shimizu. Orientador: professor
Paulo Mazzafera. Dia 27 de outubro, às 9 ho-
ras, na sala de defesa de tese da CPG/IB.
nFilosofia e Ciências Humanas - “Vic-

tória Ocampo e intelectuais de Sur: cultura e
política na Argentina (1931-1955)” (mestrado).
Candidato: Paulo Renato da Silva. Orientador:
professor Italo Arnaldo Tronca. Dia 28 de ou-
tubro, às 16h30, na sala de tese do IFCH.
nQuímica - “Dinâmica de solvatação em

meios microscopicamente heterogêneos”
(doutorado). Candidata: Lucimara Ramos
Martins. Orientador: professor Munir Salo-
mão Skaf. Dia 28 de outubro, às 14 horas,
no mini-auditório do IQ.
nEngenharia Mecânica - “Controle dos

componentes químicos do sinter de minério
de ferro” (mestrado profissional). Candidato:
Ulisses Tetti. Orientador: professor Ademir
José Petenate. Dia 29 de outubro, às 14 ho-
ras, no lD-2.
nGeociências - “Garimpando memórias:

as ciências mineralógicas e geológicas no Bra-
sil na transição do século XVIII para o XIX”
(doutorado). Candidata: Clarete Paranhos da
Silva. Orientadora: professora Sílvia Fernanda
de Mendonça Figueirôa. Dia 29 de outubro,
às 14 horas, no auditório do IG.
nQuímica - “O comportamento da 1,2-di-

t-butildiaziridinona frente a nucleófilos orgâ-
nicos bifuncionalizados, na presença de
dicloreto de cobalto” (mestrado). Candidato:
Renato Henriques de Souza. Orientador: pro-
fessor Pedro Faria dos Santos Filho. Dia 29
de outubro, às 14 horas, no mini-auditório.

nValor
20 de outubro - Já existem cerca de

20 laboratórios no país desenvolvendo
pesquisas com cana-de-açúcar trans-
gênica. Segundo Isaias de Carvalho
Macedo, pesquisador da Unicamp, es-
tão em gestação variedades de cana re-
sistentes a herbicidas e também preco-
ces, que antecipariam o início da moa-
gem. As pesquisas, afirma Macedo, ti-
veram início em 1997 e os novos pro-
dutos poderão chegar ao mercado em
dois anos.

nCorreio Popular
20 de outubro - A partir do final de

2006, o Hospital das Clinicas (HC) da
Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) terá parte da energia elétri-
ca utilizada na unidade médica gerada
através da integração de célula combus-
tível de hidrogênio, uma microturbina e
um painel fotovoltaico (movido a ener-
gia solar) em paralelo com a rede de
distribuição convencional.

nEstadão.com
20 de outubro - A ventania que atingiu

Campinas anteontem foi classificada co-
mo início de tornado pelo professor e pes-
quisador do Centro de Pesquisas Meteo-
rológicas e Climáticas Aplicadas à A-
gricultura (Cepagri) da Universidade
Unicamp, Hilton Silveira Pinto. O vento
atingiu pico de 129 quilômetros por hora.
Parte da cidade ainda estava sem água e
sem luz ontem de manhã.

19 de outubro - Tony Minoru Tamura
Lopes, 20 anos. Rodrigo Carvalho Re-
zende, 23 anos. Wagner Yukio Matsu-
shita, 24 anos. Todos estudantes. Todos
empresários. Todos sócios da ToGo,
empresa de software criada nos corre-
dores do Instituto de Computação da
Universidade Estadual de Campinas
(IC/Unicamp) em agosto do ano passa-
do. A receita anual do pequeno empre-
endimento chegará a R$ 150 mil, o do-
bro do faturamento obtido nos poucos
meses de vida em 2003. Lopes, Rezende
e Matsushita e outros jovens formam um
novo perfil, a dos estudantes- empreen-
dedores, envolvidos com pesquisa, ino-
vação e, sobretudo, com disposição de
criar o próprio emprego.

19 de outubro – Uma sonda de me-
tal de 3 milímetros e equipada com fibra
ótica entra na barriga da gestante. Ultra-
passa o útero, onde estão dois fetos.
Chega até a região dos cordões umbili-
cais, cauteriza vasos sanguíneos que se
cruzaram por um erro da natureza. O
objetivo é separá-los para impedir que
um bebê roube o alimento do outro. (...)
O obstetra Ricardo Barini, da Unicamp,
um dos poucos capacitados a realizar o
procedimento no País, complementa: “O
garoto tem as seqüelas típicas da doen-
ça, como incontinência urinária, mas,
graças a cirurgia, ele está livre de usar
uma válvula para o resto da vida”.

A Revista Idéias � Cronistas da América, do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Unicamp, será lançada no dia 28 de ou-
tubro, às 16 horas, no Auditório do IFCH.
O volume é organizado pelos professores
Leandro Karnal, Héctor H. Bruit e José Alves
de Freitas Neto, os três do Departamento de
História da Unicamp.  A professora Janice
Theodoro, da USP, participará de debate
com os organizadores.

As polêmicas envolvendo o Novo Mundo
vêm desde a chegada dos europeus e con-
tinuam despertando elaborações sobre o
continente e seus percursos. Autores como
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Las Casas,
Motolinía, Sahagún, Diego Durán, Men-
dieta, Pedro Ponce, Pedro Mártir de An-
glería e Clavijero foram analisados neste vo-
lume da Revista Idéias, quase todos inéditos para o público brasileiro. Eles
são militares, intelectuais e catequistas; homens de letras e de armas que
participaram da conquista e colonização. A revista é resultado da pesqui-
sa realizada por alunos de graduação, pós e pesquisadores da Unicamp que
elegeram o mundo indígena como eixo temático para o trabalho.

Revista “Idéias” discute os cronistas da América


