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Música, Ciência e Tecnologia – O II
Seminário “Musica, Ciência e Tecnologia -
Realidade Virtual Sonora” será realizado de
6 a 8 de outubro, na Unicamp. Os interessa-
dos em participar devem enviar resumos, até
18 de julho para o e-mail smct@unicamp.br.
No encontro serão discutidos os temas: acús-
tica de instrumentos musicais; acústica de
salas; espacialização sonora; fontes sono-
ras; performance musical; psico-acústica e
simulação e auralização. O seminário tem por
objetivo promover a discussão e o intercâm-
bio de pesquisas envolvendo as áreas de
Música, Computação, Matemática, Engenha-
ria, Arquitetura e Física, entre outras. Durante
o evento, o professor Michael Vorlaender, do
Instituto Técnico de Acústica da Universida-
de de Aachen (Alemanha) ministra, nas ma-
nhãs dos dias 6, 7 e 8, o curso intensivo “Re-
alidade Virtual Sonora”. O seminário, organi-
zado pelo Centro de Documentação de Músi-
ca Contemporânea (CDMC), Laboratório de
Conforto Ambiental e Física Aplicada (Lacaf)
da Faculdade de Educação Física (FEF), Fa-
culdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo (FEC), Faculdade de Engenharia
Mecânica (FEM) e pelo Núcleo Interdisciplinar
de Comunicação Sonora (Nics), é promovido
pela Unicamp, Sociedade Brasileira de Acús-
tica (Sobrac), Associação Brasileira de Enge-
nharia e Ciências Mecânicas (ABCM) e Asso-
ciação Nacional de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção em Música (ANPPOM). Mais informações
na página do evento em http://www.uni-
camp.br/cdmc/smct/.

Meteorologia – Três eventos inéditos
na área de meteorologia aplicada à agricul-
tura serão sediados nos próximos dias pela
Unicamp. Além da troca de experiências, eles
terão como base o conhecimento atual so-
bre o tema. O primeiro, que acontece no dia
13, no auditório da Embrapa Informática, às

9 horas, será o Encontro Técnico Regional
em Informações Climáticas e Serviços de
Previsão e Aplicações Agrometeorológicas
para Países do Mercosul. O segundo, o XIV
Congresso Brasileiro de Agrometeorologia
(CBAgro 2005), acontece de 18 a 21 de ju-
lho no Centro de Convenções da Universi-
dade, a partir das 14h30. Já o último, o Cur-
so Internacional sobre Balanço de Energia
na Agricultura, será realizado de 25 a 27 de
julho no auditório da Embrapa Informática (na
Unicamp), das 9 às 17 horas.

Veja mais em http://www.unicamp.br/uni-
camp/divulgacao/BDNP/NP_1043/NP_10-
43.html

Cadeia do frio – Professores da Uni-
camp participam do seminário Cadeia do Frio
em São Paulo. O professor Lincoln Neves,
da Faculdade de Engenharia de Alimentos
(FEA) e a pesquisadora voluntária Bárbara
Teruel, da Faculdade de Engenharia Agríco-
la (Feagri) participam, dia 20 de julho, das
8h30 às 18 horas, no Green Place Flat (Rua
Dr. Diogo de Faria, 1201, Vila Mariana, São
Paulo-SP), do seminário “Cadeia do Frio”. No
encontro serão abordados os seguintes te-
mas: as estratégias da indústria do frio; van-
tagens do compartilhamento da armazena-
gem frigorificada; controles eletrônicos (TI)
como fator de redução de custos; seguran-
ça alimentar/marketing na norma EurepGAP
e o futuro da energia e seus impactos no setor
de exportação.

Oficina – O Centro de Lógica, Episte-
mologia e História da Ciência (CLE) realiza,
de 25 a 28 de julho, a oficina “Semantics and
Meaning”. O evento é organizado pelo pro-
fessor Walter Carnielli e centralizado na visi-
ta do professor Saul Kripke (CUNY–USA),
um dos mais importantes filósofos da atuali-
dade, ao CLE. Kripke, professor emérito de
Princeton é detentor do “Schock Prize” de
2001 da Academia de Ciências da Suécia,
considerado o Prêmio Nobel da Filosofia.
Suas idéias revolucionaram a Lógica e a Fi-
losofia nos anos 60 com a proposta das cha-
madas “semânticas de mundos possíveis”,
que têm hoje ampla aplicação não só em

Lógica e Filosofia como também na Compu-
tação e na Lingüística. Autor do famoso livro
“Naming and Necessity”, que levou a uma
reestruturação da filosofia da linguagem,
Kripke influenciou a interpretação da obra de
Ludwig Wittgenstein e trabalhou intensamen-
te no desenvolvimento de teorias formais da
verdade com vistas aos paradoxos lógicos.
A oficina, financiada pela Fapesp, receberá
diversos outros convidados que vão tratar
da significação dos Teoremas de Gödel, dos
problemas do conhecimento, de novas se-
mânticas formais como as semânticas de tra-
duções possíveis e das Lógicas Paracon-
sistentes, além de questões ligadas à ques-
tão geral do significado nos Fundamentos
da Matemática. Outras informações pelo e-
mail munhoz@cle.unicamp.br.

GEL – O 53º Seminário do Grupo de
Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo
(GEL) será realizado nos dias 28, 29 e 30
de julho, na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar). Mais detalhes em http://
www.gel.org.br/3sem-2005.htm. Outras in-
formações pelo telefone 19-3788-1514 ou e-
mail gel@unicamp.br.

Palestra – A médica Maria Cristina Res-
titutti (Secretaria Municipal de Saúde de Cam-
pinas) discute, dia 29 de julho, às 12h30, no
auditório do Núcleo de Estudos da Popula-
ção (Nepo), o tema “Dados populacionais e
sobre saúde: georeferenciamento, organiza-
ção, divulgação e projeções para pequenas
áreas”. A palestra integra a série de seminári-
os “Tempo de Debate” do Nepo. Outras infor-
mações pelo telefone 19-3788-5917.

Corantes naturais – O Departamento
de Tecnologia (DPT), da Faculdade de En-
genharia Química (FEQ) oferece, de 29 de
julho a 24 de setembro, um curso de exten-
são de corantes naturais. O curso é dire-
cionado para profissionais que atuem, ou in-
teressados em atuar, em empresas têxteis,
na área química têxtil, com um mínimo de
nível técnico na área (ou preferencialmente
curso superior). Com carga horária de 56
horas (31 horas teóricas e 25 horas práti-
cas), subdivididas em quatro disciplinas, as

aulas serão ministradas às sextas-feiras, das
19 às 23 horas (com duração de 3 horas) e
aos sábados, das 8h30 às 12h30 (com dura-
ção de 4 horas). O responsável pelo curso é o
professor Edison Bittencourt. Outras informa-
ções pelo telefone 19-3788-3911, com Carlos.

Revista do IFCH – A revista História So-
cial, do Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas (IFCH) recebe, até 31 de julho, arti-
gos para a edição número 12 “Dossiê “Re-
voltas Populares”. Os trabalhos devem ser
encaminhados para o Conselho Editorial da
publicação, Secretaria de Pós-graduação do
IFCH, caixa postal 6110, Campinas-SP, Cep
13081 – 970. A revista também publica arti-
gos que não se referem ao dossiê, fontes e
arquivos, traduções, entrevistas e resenhas.
As normas de publicação estão disponíveis
em http://geocities.yahoo.com.br/revhistori-
asocial/normas/normas.html.

11 de julho
Faculdade de Odontologia de Pira-

cicaba – “Estudo in vivo da infiltração coro-
nária em dentes de cães tratados  endo-
donticamente e protegidos por diferentes
materias” (doutorado). Candidato: Douglas
Giordani Negreiros Cortez. Orientador: pro-
fessor Alexandre Augusto Zaia. Dia 11 de
julho, às 8h30, na FOP.

12 de julho
Faculdade de Engenharia Mecânica

– “Mudanças microestruturais e a resistên-
cia à corrosão em aços inoxidáveis duplex
após tratamentos superficiais por refusão a
laser” (doutorado). Candidato: Alex Maia do
Nascimento. Orientadora: professora Maria
Clara F. Ierardi. Dia 12 de julho, às 10 horas,
no Bloco ID-2 da FEM.

13 de julho
Faculdade de Engenharia Mecânica –

“Aplicação do Método DMAIC no Gerencia-
mento de Inventário” (mestrado profissional).

Candidato: Carlos Eduardo Zoppi Krähembühl.
Orientador: professor Ademir José Petenate.
Dia 13 de julho, às 11 horas, no ID2 - FEM.

14 de julho
Faculdade de Educação – “Hip hop e

educação: mesma linguagem, múltiplas falas”
(mestrado). Candidata: Tania Maria Ximenes
Ferreira. Orientadora: professora Áurea Ma-
ria Guimarães. Dia 14 de julho, às 14 horas,
na Sala Defesa - Bloco A - 1.o andar/FE.

Faculdade de Odontologia de Pira-
cicaba – “O uso do laser de CO2 na preven-
ção da cárie dentária” (doutorado). Candidata:
Lidiany Karla Azevedo Rodrigues. Orienta-
dora: professora Marinês Nobre dos Santos
Uchoa. Dia 14 de julho, às 14 horas, na FOP.

17 de julho
Faculdade de Ciências Médicas –

“Avaliação dos Efeitos dos Análogos da Pros-
taglandina sobre a Barreira Hemato-Aquo-
sa, Pressão Intra-Ocular, Hiperemia Conjun-
tival e Barreira Hemato-Retiniana de Paci-
entes Glaucomatosos Pseudofácicos ou Afá-
cicos” (doutorado). Candidato: Enyr Saran
Arcieri. Orientador: professor Vital Paulino
Costa. Dia 17 de julho, às 8h30, no Salão
Nobre/FCM.
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Algumas das notícias publicadas na semana que passou

IBM busca parceria
[8/7/2005] “Atenção universidades! Es-

tamos comprando serviços, mas é preciso
compromisso de entrega e prazo cumpri-
do. Estamos prontos a pagar e no Brasil os
produtos de nanotecnologia só podem vir
da universidade”. O aviso foi dado em alto
e bom som pelo gerente de novas tecno-
logias da IBM Brasil, Fábio Gandour. O exe-
cutivo falou no Congresso Internacional de
Nanotecnologia sobre os oito laboratórios
voltados à nanotecnologia que a IBM pos-
sui no mundo. Eles consomem cerca de US$
6 bilhões/ano em investimento. O comen-
tário de Gandour foi feito para responder
a pergunta de porque a IBM não instalará
um laboratório no Brasil. “É simples. O ins-
trumental destes laboratórios é excessiva-
mente caro. No Brasil, apenas a Embrapa
e a Unicamp possuem equipamentos para
isso. Por isso chegamos para buscar parce-
rias, e pagar por elas”, disse.

Funcionários
    recebem diploma

[7/7/2005] Os funcionários da Unicamp,
inscritos no programa de educação conti-
nuada, ligado à Agência para a Formação
Profissional da Unicamp (AFPU), em par-
ceria com a Fundação Municipal para Edu-
cação Comunitária (Fumec), têm um gran-
de motivo para comemorar. Eles receberam
os certificados de conclusão do ensino bá-
sico (referente da 1ª à 4ª série, o antigo pri-
mário). A formatura aconteceu no Cepro-
camp (antiga estação da Fepasa).

Novo boletim da FCM
[6/5/2005] A Faculdade de Ciências Médi-

cas (FCM) da Unicamp começou a distribui-
ção de seu novo boletim mensal nos campi
da Universidade e em faculdades e institui-
ções da área médica de todo o Brasil. A ver-
são em PDF (http://www.fcm.unicamp.br/
administracao/areas/assessoria/bol2005/

Boletim%20FCM_junho_2005.pdf) pode ser lida
na página da unidade. A publicação aborda te-
mas relacionados a ensino e saúde, bioética e
legislação, diretrizes e condutas médicas e saúde
e sociedade. A maioria dos assuntos está relaci-
onada a estudos desenvolvidos por pesquisado-
res e docentes da FCM. A nova publicação pre-
tende mostrar os meios pelos quais a unida-
de é reconhecida em nível de formação de pro-
fissionais, desenvolvimento de pesquisas e
prática médica.

HC lança seu novo site
[6/7/2005] O Hospital de Clínicas (HC) da

Unicamp lançou seu novo site (www.hc.uni-
camp.br). O novo visual moderniza o espaço de
divulgação da Área Médica da Unicamp e con-
templa uma série de informações para o usuá-
rio interessado em produção hospitalar, assis-
tência, ensino e pesquisa. O novo site é mais um
dos serviços que integram as atividades para
comemoração do 20 anos do hospital. A estru-
tura do site está totalmente pronta, cabendo uma
série de complementações que serão migradas
e atualizadas do site anterior. Um dos objetivos
é proporcionar aos mais de 50 mil visitantes/mês,
uma ampla diversidade de informações técni-
cas e científicas para a área da saúde, além de
outros serviços oferecidos pelo hospital.

Um Cole ainda maior
[5/7/2005] A cada ano, o Congresso de Lei-

tura do Brasil (Cole) se agiganta mais. Nesta
décima quinta edição, pelo menos quatro mil
pessoas participaram da abertura do evento
realizada no Ginásio Multidisciplinar da Uni-
camp e que aconteceu por quatro dias no iní-
cio do mês. Frases de efeito como o maior, o
melhor congresso de leitura do país, mais va-
loroso e organizado foram empregadas pelos
convidados para definir o Congresso, que teve
palestras, conferências e atrações culturais,
além da VI Feira de Leitura e Arte, com a par-
ticipação das mais consagradas editoras do
país. O secretário municipal de Educação,
Hermano Tavares, chamou a atenção para a

necessidade das crianças serem introduzidas
ao mundo da leitura e ressaltou o compromis-
so da Prefeitura de Campinas em assistir mais
de 80 mil alunos neste processo.

Quase 10 mil pedidos
     de isenção

[5/7/2005] A Comissão Permanente para os
Vestibulares da Unicamp (Comvest) recebeu
até 5 de julho, 9.800 solicitações de isenção da
taxa de inscrição do Vestibular 2006. Os inte-
ressados tiveram até o primeiro dia de julho
para postar as fichas com a documentação
exigida. A Comvest irá analisar cada uma das
solicitações e os candidatos contemplados
receberão uma carta a partir do dia 9 de setem-
bro para que possam efetuar a inscrição on-
line no vestibular até o dia 7 de outubro. A lista
dos beneficiados estará disponível na internet.

 Parceiros para
     o Teatro Universitário

[3/7/2005] Aprovado pela Lei Roaunet, o
projeto do Teatro Universitário de Campinas
busca parceiros para sua construção. Batiza-
do de Ágora, o novo espaço será um comple-
xo arquitetônico com teatro e salas de aula para
realização de pesquisas, criação e produção
artística dos cursos de dança e artes cênicas do
Instituto de Artes da Unicamp, que atualmen-
te funcionam em condições precárias. Segun-
do o diretor do Instituto, professor José Ro-
berto Zan, o novo espaço possibilitará a am-
pliação do trabalho já existente nos depar-
tamentos e a realização de outras atividades
de extensão, não apenas com a comunidade
interna da Unicamp, mas também com a co-
munidade externa. “Através de cursos de ex-
tensão, oficinas de arte e espetáculos o Ágora
poderá contribuir para o melhor desempenho
acadêmico do Instituto e para o enriquecimen-
to cultural da cidade de Campinas e região”,
explica Zan.

AFPU tem novo diretor
[1/7/2005] O analista de sistemas Maurício

Calixto de Andrade assumiu a direção da
Agência para Formação Profissional da
Unicamp (AFPU). Funcionário da Univer-
sidade desde 1987, há alguns anos tem co-
mo rotina de trabalho a qualificação e o
aperfeiçoamento profissional de servido-
res da Universidade. À frente da AFPU, ele
pretende aliar as atividades de sua equipe
às necessidades do Planejamento Estraté-
gico (Planes). “O Planes deve ser a diretriz
geral para as ações de qualificação.” Para
isso, pretende valorizar a competência de
funcionários com titulação, envolvendo-os
na disseminação de conhecimento.

 Bolsa e emprego
     para mestrando

[1/7/2005] O mestrando da Unicamp Fa-
brício André Buzeto acaba de receber o prê-
mio Giorgio Foschini na Itália, após sua
dissertação ter sido considerada a melhor
do programa MasTeM – Master in Science
Technology and Management. O segundo
colocado, da Rússia, e o terceiro, da Itália,
receberam menções honrosas, enquanto
Fabrício recebeu 2.600 euros. Ele deixou o
Brasil em setembro do ano passado, depois
de receber uma bolsa de estudos da Univer-
sidade de Ferrara, concedida a um aluno da
Unicamp através do Centro Superior de
Educação Tecnológica (Ceset), sob coorde-
nação do professor Ronaldo Pelegrini. Se-
lecionado, Fabrício permaneceu na Itália
por seis meses, para desenvolvimento de
teoria, e outros seis meses na Alemanha, em
Hamburgo, para desenvolvimento da parte
prática de sua pesquisa, que gerou tese ita-
liana sobre reciclagem em polímeros atra-
vés de pirólise. O trabalho, conta Fabrício,
permite, mediante o emprego de plástico
usado, retornar a outros elementos quími-
cos para derivação de petróleo. “Defendi o
mestrado na Itália no dia 7/6 e devo de-
fendê-lo na Unicamp em breve, orientado
pelo professor Sinésio Carvalho Campos,
da FEQ”, explica.


