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!!!!!Automática 2005 – A Mecatron Projetos
e Consultoria Júnior, empresa Júnior do Cur-
so de Engenharia Mecatrônica, da Faculdade
de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp
realiza, a partir desta segunda-feira (16) até
20 de maio, o “Automática 2005” - evento de
Engenharia de Controle e Automação (Me-
catrônica). O encontro é aberto ao público. A
abertura oficial do evento, realizado anualmente
na Unicamp, está programada para as 19 ho-
ras, no Centro de Convenções. Outras informa-
ções pelo telefone 19-3788-3205, e-mail me-
catron@mecatron.org.br ou na página do even-
to http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_ho-
je/redirlink/asemana050510.htm.
!!!!!Fórum - “Arte e Educação” é o tema do

Fórum Permanente de Desafios do Magisté-
rio. O evento será realizado dia 17, das 9 às
17 horas, no Auditório do Centro de Conven-
ções. As inscrições, gratuitas, podem ser fei-
tas no site http://www.cori.rei.unicamp.br/
foruns/magis6.htm#ins. O encontro, organi-
zado pela Faculdade de Educação (FE),
Cooperativa Educacional Acorde e pela Rede
Anhangüera de Comunicação (RAC) é apoi-
ado pela Coordenadoria Geral da Universi-
dade (CGU) e Coordenadoria de Relações
Institucionais e Internacionais (Cori). Confi-
ra a programação no endereço http://www.co-
ri.rei.unicamp.br/foruns/magis6.htm#3. Mais
informações pelo telefone 3772-8066 ou e-
mail acorde@rac.com.br
!!!!!Palestra 1 - “O INPA e a formação de

professores e pesquisadores de matemática
no Brasil” é o tema da palestra que a profes-
sora Circe Mary Silva da Silva Dynnikov, da
Universidade Federal do Espírito Santo (U-
FES) discute, dia 17, das 9 às 12 horas, na
Sala da Congregação da Faculdade de Edu-
cação (FE). O encontro é organizado pelo
Grupo Pesquisa “História, Filosofia e Educa-
ção Matemática” (Hifem) e pelo Círculo de
Estudo, Memória e Pesquisa em Educação
Matemática (Cempem) da FE. Outras infor-
mações pelo e-mail eventofe@unicamp.br
!!!!!Paulo Freire - O Seminário intitulado “Pau-

lo Freire” será realizado dia 18, a partir das 8h30,
no Centro de Convenções da Unicamp, com a
presença de Anita Freire. As inscrições, gratui-
tas, podem ser feitas no endereço http://ww-
w.fe.unicamp.br/paulofreire/inscricoes.htm.
Confira a  programação em http://www.fe.u-
nicamp.br/paulofreire/programacao.htm. Outras
informações paulofreire@iar.unicamp.br.
!!!!!Colóquio – As professoras Maria Flávia

Barbosa (USP), Silvia Schroeder (GPPL-FE)
e os professores Marco Scarassatti (Olho-FE)
e Jorge Schroeder (Laborarte-FE) participam,
dia 18, das 17h30 às 19h30, na Sala da Con-
gregação da Faculdade de Educação (FE), do
colóquio “A Música na Escola - Perceber, Pen-
sar, Proceder”. O encontro é organizado pelo
Grupo de Pesquisa, Pensamento e Lingua-
gem (GPPL) e Laboratório de Estudos sobre
Ensino e Arte (Laborarte) da FE. Outras infor-
mações e-mail eventofe@unicamp.br
!!!!!Congresso – A Agência de Inovação da

Unicamp (Inova) e a Associação Brasileira
de Empresas de Biotecnologia (Abrabi) or-
ganizam, dia 19, a partir das 8 horas, no Au-
ditório III do Centro de Convenções da Uni-
camp, o Congresso “Transformando Biotec-
nologia em Bionegócios”. O objetivo do en-
contro é apresentar reais possibilidades de

negócios em biotecnologia. No evento serão
apresentados doze projetos pré-seleciona-
dos com informações sobre produto, merca-
do, estimativa de investimento e meios de
levar um produto para o mercado. O evento
privilegia as áreas de saúde, saneamento e
agropecuária. Confira a programação na
página do evento http://www.abrabi.org.br/
transformando-campinas
!!!!!Seminário FCM - O primeiro seminário

interno de pesquisa qualitativa em Saúde
intitulado “Múltiplos Olhares”, promovido pela
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), está
marcado para o dia 19, a partir das 9 horas,
no Salão Nobre da unidade. O evento pros-
segue até dia 20. Outras informações pelo
telefone 19-3788-8861.
!!!!!Seminário FE - O Grupo de Pesquisa

Alfabetização, Leitura e Escrita (Alle), da Fa-
culdade de Educação (FE) organiza, dia 19,
das 14h30 às 17 horas, no Salão Nobre da
FE , o seminário “Constituição do Leitor: pro-
dução cultural”. No encontro, o professor
Núbio Mafra discute o tema “Mídia, forma-
ção de leitores e o legado das licenciaturas”.
Fernanda Silveira aborda “Representação do
professor na revista Nova Escola - um estu-
do de capas” e Maria das Dores Maziero fala
sobre “Mitos gregos na literatura para crian-
ças e jovens - deuses e heróis, uma fórmula
imortal”. O seminário é organizado pela pro-
fessora Norma Sandra de Almeida Ferreira
(Alle-FE). Outras informações pelo e-mail
eventofe@unicamp.br.
!!!!!Encontro - O XVIII Encontro Regional

de Professores de Matemática “O Ensino de
Matemática e suas Práticas” será realizado
dias 20 e 21 de maio, no Centro de Conven-
ções e no Instituto de Matemática, Estatísti-
ca e Computação Científica (Imecc). As ins-
crições podem ser feitas pela Internet no
endereço http://www.ime.unicamp.br/lem.
Outras informações pelo telefone 19-3788-
6017 ou e-mail lem@lem.unicamp.br
!!!!!Brasil na Era Vargas - “Brasil Era Var-

gas (1930-1945): estado da arte em história
da educação” é o tema que será exposto por
Silvia Helena Andrade de Brito (UFMS), dia
20, às 17 horas, na Sala de Videoconferência
da Faculdade de Educação (FE). Os profes-
sores Wilson Sandano (Uniso) e Ligia Martha
Coimbra da Costa Coelho (Unirio) participam
como debatedores. O evento é parte da sé-
rie “Colóquios de Filosofia e História da Edu-
cação”, organizado pelo Grupo de Estudos
e Pesquisas em Filosofia e Educação (Pai-
déia) da FE. Outras informações pelo e-mail
eventofe@unicamp.br.
!!!!!Palestra 2 - “Rotas recriadas: enfrenta-

mento da exploração e do abuso sexual em
Campinas” é o tema que Joseli Rimuli (Pre-
feitura Municipal de Campinas) discute, dia 20,
das 9 às 12 horas, no Salão Nobre da Facul-
dade de Educação (FE). A organização é do
Grupo de Estudo Interdisciplinar em Sexuali-
dade Humana (Geish) da FE. Outras informa-
ções pelo e-mail eventofe@unicamp.br
!!!!!Fotografia - “A Fotografia como media-

dora subversiva na produção do conhecimen-
to” é o tema que será abordado pelo profes-
sor Hylio Laganá Fernandes, dia 20, às 9
horas, na sala LL-2 da Faculdade de Educa-
ção (FE). O encontro é organizado pelo Gru-
po de Estudos e Pesquisas em Formação de
Professores da Área de Ciências (Formar) e
pelo Departamento de Metodologia de Ensi-
no (Deme) da FE. Outras informações pelo e-
mail eventofe@unicamp.br

!!!!!Palestra 3 - “Ensinar e aprender Ciências
no ensino fundamental com atividades in-
vestigativas” é o tema que a professora Dul-
cimeire Volante Zanon, do Grupo de Estudo e
Pesquisa em Ciência e Ensino (gepCE), da
Faculdade de Educação (FE) discute, dia 20,
das 15 às 17 horas, na sala LL-22, da FE. Ou-
tras informações pelo e-mail eventofe@u-
nicamp.br.
!!!!!Workshop SBU - A empresa Ebsco par-

ticipa, dia 20, às 14 horas, de uma apresen-
tação no Auditório da Biblioteca Central (BC).
O encontro é parte do Workshop “Acessando
Fontes de Informação Online”, promovido
pelo Sistema de Bibliotecas da Unicamp
(SBU). A Infolink encerra o evento no dia 7
de junho. Todos os encontros acontecem às
14 horas, no auditório da BC. Outras infor-
mações pelo e-mail vicentin@unicamp.br

!!!!!Biologia - “O epifitismo vascular em flo-
restas do Sudeste do Brasil” (doutorado).
Candidato: Tiago Böer Breier. Orientador:
professor João Carlos de Andrade. Dia 20
de maio, às 13 horas, na sala de defesa de
teses da pós-graduação do IB.
!!!!!Engenharia Agrícola - “Agricultura de

precisão em cana-de-açúcar: instrumen-
tação de uma colhedora, mapeamento da
produtividade e de atributos do solo” (douto-
rado). Candidato: Domingos Guilherme Pel-
legrino Cerri. Orientador: professor Paulo
Sérgio Graziano Magalhães. Dia 17 de maio,
às 14 horas, no anfiteatro da Feagri.

“Análise de seis sistemas de recuperação
do palhiço de cana-de-açúcar” (doutorado).
Candidato: Marcio Beraldo Michelazzo. O-
rientador: professor Oscar Antonio Braun-
beck. Dia 16 de maio, às 10 horas, no anfi-
teatro da Feagri.
!!!!!Engenharia Mecânica - “Capacitação

do ERP por meio de programação matemá-
tica. Um estudo de caso na indústria de
autopeças” (doutorado). Candidata: Rosana
Beatriz Baptista Haddad. Orientador: profes-
sor Marcius Fabius Henriques Carvalhos. Dia
16 de maio, às 9 horas, no bloco K da FEM.

“Modelagem computacional de caldeiras
de recuperação Térmica” (doutorado). Can-

didato: Ricardo Antonio do Espirito Santo
Gomes. Orientador: professor Jorge Isaias
Llagostera. Dia 20 de maio, às 14 horas, no
bloco JE-2 da FEM.
!!!!!Humanas - “A política de segurança dos

Estados Unidos no pós-guerra fria” (mestra-
do). Candidato: Alessandro Shimabukuro.
Orientador: professor Shiguenoli Miyamoto.
Dia 20 de maio, às 9 horas , na sala de defe-
sa de teses do IFCH.
!!!!!Linguagem - “Fragmentos do eu: a es-

crita íntima em Lima Barreto” (doutorado).
Candidata: Elizabeth Gonzaga de Lima. O-
rientadora: professora Vilma Sant’Anna A-
rêas. Dia 16 de maio, às 8h30, na sala de
defesa de teses do IEL.

“Entre o público e o privado: um jogo
enunciativo na constituição do escrevente de
blogs da internet” (doutorado). Candidata:
Fabiana Cristina Komesu. Orientadora: pro-
fessora Maria Bernadete Marques Abaurre.
Dia 16 de maio, às 9h30, sala de defesa de
teses do IEL.
!!!!!Odontologia - “Avaliação das alterações

dimensionais em modelos de gesso para pró-
tese total por meio de medição tridimensional
em função de materiais e técnicas de mol-
dagem” (doutorado). Candidato: Wildes da Cos-
ta Monteiro. Orientador: professor Simonides
Consani. Dia 16 de maio, às 8h30, na FOP.

“Avaliação de parâmetros cardiovascu-
lares em pacientes hipertensos submetidos
a tratamento odontológico sob anestesia lo-
cal com vasoconstritor” (doutorado). Candi-
data: Vanessa Rocha Lima Shcaira. Ori-
entadora: professora Maria Cristina Volpato.
Dia 20 de maio, às 9 horas, na FOP.
!!!!!Química - “Desenvolvimento de méto-

dos analíticos para a determinação de ácido
acetilsalicílico, paracetamol e cafeína em
matriz sólida por espectroscopia de fluo-
rescência” (doutorado). Candidato: Altair Be-
nedito Moreira. Orientadora: Professor Lauro
Tatsuo Kubota. Dia 16 de maio, às 14 horas,
no miniauditório do IQ.

“Um estudo das interações entre as variá-
veis de misturas e processos para a técnica
de extração por fase única utilizando plane-
jamento “split-plot”” (doutorado). Candidato:
Cláudio José Cuelbas. Orientador: professor
João Semir. Dia 20 de maio, às 14 horas, no
miniauditório do IQ.

Carolina Michaëlis de Vasconcelos

Organização: Yara Frateschi Vieira, José Luís Rodríguez, M.
Isabel Morán Cabanas e José António Souto Cabo
Edição crítica, acompanhada de tradução para o portugu-
ês, das Glosas marginais ao cancioneiro medieval portu-
guês, originalmente publicadas em alemão entre 1896 e
1905. Nas palavras da própria autora, as Glosas são “con-
tribuições à interpretação histórico-cultural e lingüística dos
cancioneiros galego-portugueses”. Trata-se de edição co-
memorativa do centenário de publicação do Cancioneiro da
ajuda, da mesma autora.
ISBN 972-616-223-8

Páginas: 594 – Edição: 1 – Tam: 18x25 cm. – Ano: 2005
– Preço: R$ 120,00

Glosas marginais ao cancioneiro medieval português

Visite as livrarias da Editora da Unicamp no prédio da Biblioteca Central -  Fone 3788-7030 e no prédio do IEL - Fone 3788-4140
 Adquira os lançamentos com 50% de desconto nas nossas livrarias. Válido somente durante o primeiro mês de lançamento.

!!!!!Folha de S. Paulo
10 de maio - A Folha promove ama-

nhã o debate “Ensino superior e inclusão
social”, em que se discutirão as deman-
das do ensino superior do futuro e como
transformá-las em instrumento de inclu-
são social. Estarão à mesa participando
do debate os reitores da USP, Adolpho
José Melfi, e da Unicamp, José Tadeu
Jorge.
!!!!!O Estado de S. Paulo

8 de maio - Iniciativas aqui e ali têm
derrubado a idéia recorrente de que os
brasileiros não doam seu dinheiro para
universidades onde estudaram. Para o
projeto de restauro do prédio da Facul-
dade de Medicina, a Universidade de São
Paulo (USP) já captou R$ 25 milhões com
ex-alunos e empresários. Tudo isso ain-
da é raro no Brasil. São poucas as asso-
ciações de ex-alunos já formadas. De
olho na aprovação do projeto de lei, o
recém-empossado reitor da Unicamp,
José Tadeu Jorge, já planeja mudar essa
história.
!!!!!Radiobrás

9 de maio – Apesar da cultura e do
idioma dificultarem o incremento dos ne-
gócios entre países árabes e América do
Sul, a logística de transportes é conside-
rada prioritária para intensificar as rela-
ções comerciais. Na avaliação do coor-
denador do Curso de Diplomacia Econô-
mica da Unicamp, Mário Ferreira Presser,
aos árabes também interessa diversificar
parcerias e, especialmente, obter reco-
nhecimento internacional.
!!!!!Correio Popular

9 de maio - Na última década, o cine-
ma latino-americano conseguiu sair da
invisibilidade e vem servindo como exem-
plo de vigor e originalidade tanto na Eu-
ropa quanto nos Estados Unidos – onde,
no ano passado, foi refilmado o thriller
argentino Nove Rainhas, de Fabián Bie-
linsky, sem, contudo, conseguir superá-
lo. Para Fernão Ramos – que é profes-
sor do Departamento de Multimeios da
Unicamp – Argentina, México e Brasil são
os países que possuem filmografias com
maior tradição na América Latina e que
“precisam começar a dialogar entre si”.

7 de maio - O número de veículos sem
defeitos que passam pela inspeção vei-
cular obrigatória depois de serem recu-
perados de acidentes cresceu substan-
cialmente nos últimos 15 anos, confor-
me relatório do Departamento de Norma-
lização e Inspeção (DNI) do Centro de
Tecnologia da Unicamp. Em 1995, ape-
nas 12% dos veículos eram aprovados
na primeira inspeção. No ano passado,
87% não apresentaram defeitos.
!!!!!Globo.com

6 de maio - A quinôa é um alimento
tão nutritivo que seu consumo é recomen-
dado pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS). Até os astronautas a ingerem
no espaço. Esse grãozinho poderoso
está começando a chegar ao Brasil.  É
uma planta típica das terras altas dos
Andes sul-americanos.  Aparece no Peru,
Chile, sul do Equador, Bolívia e México.
No estúdio, Ana Maria conversou com o
professor Jaime Farfan, da Unicamp, um
dos maiores estudiosos de quinôa no
Brasil.

!!!!!Cruesp propõe reajuste
     de 7,94%: 4% mais 3,79%

[12/5/2005] Em reunião com o Fó-
rum das Seis, o Conselho de Reito-
res das Universidades Estaduais
Paulistas (Cruesp) propôs um rea-
juste imediato de 4% sobre os salá-
rios de maio e um reajuste comple-
mentar de 3,79% em outubro. O per-
centual de outubro está condiciona-
do ao cumprimento da expectativa
de arrecadação do ICMS.

!!!!!Documento da ONU destaca a
   Unicamp e a Agência de Inovação

[11/5/2005] Relatório anual da
Organização das Nações Unidas
(ONU) destaca a Unicamp e a A-
gência de Inovação (Inova). À pá-
gina 120 são citados os mais de 250
acordos de parceria com empresas
privadas, os 60 acordos com em-
presas públicas e as 300 patentes
depositadas pela Universidade e
gerenciadas pela Inova.

!!!!!Docentes elegem seus
     representantes no Consu

[11/5/2005] Em dois dias, as unida-
des de ensino e pesquisa realizaram
eleições para a representação docen-
te no Conselho Universitário (Con-
su) da Unicamp. A participação dos
docentes se dá através de 22 mem-
bros titulares e 22 suplentes.

!!!!!Assumem novos diretores
     na Física e na Biologia

[10/5/2002] Em virtude da posse
dos novos pró-reitores, o professor
Júlio Cesar Hadler Neto assumiu a
direção do Instituto de Física Gleb
Wataghin, em substituição ao pro-
fessor Daniel Pereira, nomeado pró-
reitor de Pesquisa; e o professor
Louis Bernard Klaczko assumiu o
Instituto de Biologia, em substitui-
ção ao professor Mohamed Habib,

pró-reitor de Extensão e Assuntos
Comunitários. Assumiram, tam-
bém,  Maria do Rosário Almeida
Rocha como coordenadora da Dire-
toria Geral de Recursos Humanos,
Jorge Tápia na Coordenadoria de
Centros e Núcleos (Cocen) e Edson
Fávero como prefeito do campus.

!!!!!Carlos Vogt recebe título de
     Honoris Causa em novembro

[10/5/2005] A Escola Normal Su-
perior de Letras e Ciências Huma-
nas (ENS-LSH), da França, anunciou
que irá conceder o título de Doutor
Honoris Causa ao presidente da Fa-
pesp e ex-reitor da Unicamp, Carlos
Vogt. A cerimônia deverá ocorrer
em novembro, em data a ser defini-
da. A homenagem é um reconheci-
mento ao trabalho desenvolvido
pelo lingüista e poeta Vogt.

Veja notas detalhadas em http://www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/indice/indice_notas-maio2005.htm

!!!!!FEEC firma acordo de duplo diploma
     com  Universidade do Novo México

[10/5/2005] Em
aproximadamente um ano o

doutorando de Engenharia
Elétrica Fabrício Correa de

Araújo Oliveira terá mais do
que um motivo para festejar a

sua defesa de tese sobre
codificação para sistemas de

telecomunicações sem fio. Seu
diploma terá validade no

Brasil e no Novo México. O
duplo diploma de Fabrício

será garantido graças a um
acordo assinado no início de

abril entre a Unicamp, através
da Faculdade de Engenharia

Elétrica e de Computação
(FECC) e a Universidade do

Novo México (UNM).
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