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nnnnnProjeto C4P - A Agência de Inovação
da Unicamp (Inova) está elaborando o Ca-
derno de Propostas de Projetos de Pesqui-
sa para Parceria (C4P). A idéia é que a pu-
blicação seja um veículo facilitador na bus-
ca de projetos colaborativos de pesquisa com
empresas e órgãos públicos. As propostas -
que não devem ultrapassar duas páginas -
podem ser enviadas, até o dia 8, para o en-
dereço eletrônico http://www.inova.uni-
camp.br/c4p/num_autores.php. O projeto
deve ter como autor principal um professor/
pesquisador da Unicamp. O C4P será lan-
çado dia 19. Mais informações pelo telefone
19-3788-5205.

nnnnnVisita - O Departamento de Telemática
da Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação (FEEC) recebe, dia 8, a pes-
quisadora do Laboratoire d’Analyse et d’Ar-
chitecture des Systèmes (LAAS), do Centre
National de la Recherche Scientifique - CN-
RS (Toulouse-França), Sophie Tarbouriech,
no âmbito do Projeto Temático “Linearidade
em sinais, circuitos e sistemas”, coordenado
pelo professor Pedro Peres da FEEC. A pro-
fessora-visitante desenvolve pesquisas na área
de controle com os temas: controle sob satura-
ções, sistemas não-lineares, controle robusto,
sistemas com atrasos, sistemas singulares e
sistemas singularmente perturbados. No perí-
odo em que permanecer na universidade, So-
phie ministrará aulas de pós-graduação na dis-
ciplina Tópicos em Controle da FEEC. Mais in-
formações pelo telefone 19-3788-3711.

nnnnnSeminário - “Oceano Índico: A forma-
ção de um Espaço Afrasiático” é o tema do
seminário a ser realizado dia 10, a partir das
9 horas, no Auditório I do Instituto de Filoso-
fia e Ciências Humanas (IFCH). Outras in-
formações pelo e-mail seceven@unicamp.br.

nnnnnCongresso - O XII Congresso “Compu-
tação & Mercado”, evento organizado desde
1993 por alunos dos cursos de Ciência e
Engenharia da Computação da Unicamp,
através da Empresa júnior Conpec, aconte-
ce entre os dias 8 e 11, a partir das 9 horas,
no Centro de Convenções. Na programação
estão previstas palestras, estudos de cases
e apresentação de painéis com temas técni-
cos de diversas áreas de TI (principalmente
computação) e temas de mercado, além de
quatro mini-cursos. Participam estudantes de
faculdades de tecnologia da informação, te-
lecomunicações, automação e eletrônica.
Outras informações na página do evento.

nnnnnColóquio - O Colóquio “Escritores e Po-
der Político” será realizado nos dias 10 e 11,
das 9h30 às 14 horas, na Sala da Congre-
gação da FE. Outras informações pelo e-mail
eventofe@unicamp.br.

nnnnnCurso 1 - O Serviço Social do Hospital
das Clínicas (HC) em conjunto com a Discipli-
na de Medicina Interna e o Departamento de
Clínica Médica da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM) promovem, dia 12, das 8 às 17
horas, no Salão Nobre da FCM, o IX Curso para
Cuidadores Informais. Durante o evento será
lançada a 2ª reedição do livro “Orientações para
Cuidadores Informais na Assistência Domicili-
ar” (Editora da Unicamp), de autoria de vários
especialistas da área da saúde. Mais informa-
ções pelo telefone 19-3788-7460.

Exposição - Seis alunos do Instituto de

Artes (IA) realizam, até dia 12, no Espaço
Cultural Casa do Lago, sob a coordenação
da professora Regina Johas, a exposição de
desenhos “Desenho_cinco”. A mostra abran-
ge uma série de manifestações no desenho,
registros da intensa experiência destes jo-
vens com diversos materiais e suportes, as-
sim como diversas maneiras de ver e fazer
desenho hoje. Participam Aira Bonfim, Ilma
Guideroli, João Alberto, Paula Dalgalarrondo,
Luiz Samuel e Raquell Catharino. A exposi-
ção pode ser visitada de segunda a sexta-
feira, das 13 às 20 horas, com entrada gra-
tuita. O Espaço Cultural Casa do Lago fica
na Rua Érico Veríssimo, s/n, campus da
Unicamp. Mais informações pelo telefone 19-
3788-7017.

nnnnnLançamento - A fonoaudióloga e mes-
tre em gerontologia pela Faculdade de Edu-
cação (FE), Elisandra Villela Gasparetto Sé
e a psicóloga Valéria Lasca, também mestre
em gerontologia e membro da equipe do
Ambulatório de Neuropsiquiatria e Saúde
Mental do Idoso, do Hospital das Clínicas
(HC), acabam de lançar o livro “Exercite a
sua mente - um guia prático para aprimora-
mento da memória, linguagem e raciocínio”
(Prestígio Editorial). Leia mais em http://
www.unicamp.br/unicamp/divulgacao/BD-
NUH/NUH_4669/NUH_4669.html. Outras
informações pelo telefone 19-3788-7514.

nnnnnCurso 2 - A Faculdade de Odontologia
de Piracicaba (FOP) recebe, até dia 11, ins-
crições para o curso de especialização (mo-
dalidade extensão) “Odontologia do Traba-
lho”. Com início previsto para 22 de agosto,
o curso teórico-prático terá duração de 18
meses. A seleção dos candidatos acontece
dia 12, na FOP, localizada na Avenida Limei-
ra, 901, Piracicaba-SP. Outras informações
pelo telefone 3412-5277.

nnnnnCurso 3 – O Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica (Imecc)
recebe, até 12 de agosto, inscrições para o
curso de extensão Estatística no Ensino Fun-
damental,  promovido pela Secretaria de
Extensão da unidade. O público-alvo são
professores do ensino médio e magistério,
coordenadores pedagógicos e alunos de li-
cenciatura. O curso será ministrado em 27
de agosto (sábado), das 8h30 às 17h30, no
Imecc. Durante a aula serão abordados: no-
ções de estatística, pesquisa, levantamento
e tabulação de amostra. Construção e inter-
pretação de gráficos de diferentes tipos, re-
solução de problemas relacionados. Mais
informações pelo telefone 3788-5937.

nnnnnCurso 4 - O Colégio Técnico de Limeira
(Cotil) recebe, até dia 12, inscrições para o
curso de especialização em enfermagem do
trabalho (modalidade extensão). É destina-
do para técnicos de enfermagem e gradu-
andos que estejam no segundo semestre do
terceiro ano de enfermagem. O objetivo é
atender às necessidades da qualidade da
saúde dos trabalhadores, tanto no âmbito
público como privado. As aulas serão minis-
tradas às quintas-feiras, das 19 horas às
22h10 e aos sábados, das 8 às 13 horas, no
Cotil, em Limeira. Mais informações pelo te-
lefone 19-3404-7282.

nnnnnMobilidade funcional 1 - A Faculdade
de Engenharia Agrícola (Feagri) abre inscri-
ções – processo de mobilidade funcional –
para preenchimento de uma vaga de profis-
sional de administração (segmento superi-
or). Podem ser feitas, de 8 a 12 de agosto,
das 9 às 12 e das 13h30 às 16h30, na seção

administrativa da unidade. Outras informa-
ções na página da Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos (DGRH) http://rhuec.dgrh.u-
nicamp.br/oportunidades/.

nnnnnMobilidade funcional 2 - O Instituto de
Biologia (IB) abre inscrições - processo de
mobilidade funcional - para preenchimento
de uma vaga de Analista de Desenvolvimen-
to de Sistemas (segmento superior). Podem
ser feitas, até 9 de agosto, das 9 às 12 e das
14 às 17 horas, na Seção de Recursos Hu-
manos da unidade. Mais informações pelo
telefone 19-3788-6353 (Beth).

nnnnnMobilidade funcional 3 - O Instituto de
Biologia (IB) abre inscrições - processo de
mobilidade funcional - para preenchimento
de uma vaga de técnico em administração
(segmento médio). Podem ser feitas, até 12
de agosto, das 9 às 12 e das 14 às 17 ho-
ras, na Seção de Recursos Humanos da uni-
dade. Mais informações pelo telefone 19-
3788-6353.

nnnnnEngenharia de Alimentos - “Efeito da
contagem de células somáticas sobre a fa-
bricação do queijo prato” (mestrado). Can-
didato: Guillaume Mazal. Orientadora: pro-
fessora Mirna Lúcia Gigante. Dia 8 de agos-
to, às 14 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Obtenção de compostos bioativos de
Curcuma Longa L. e Lippia Alba M. por
tecnologia supercrítica: rendimento global,
cinética de extração, composição química e
aproveitamento do resíduo amiláceo” (dou-
torado). Candidata: Mara Elga Medeiros
Braga. Orientadora: professora Maria Ângela
de Almeida Meireles. Dia 10 de agosto, às
14 horas, no Salão Nobre da FEA.

“Avaliação da Biopotência dos Frutooli-
gossacarídeos (FOS) e da terapia de re-
posicão hormonal (TRH) no metabolismo de
cálcio de ratas ovarectomizadas” (mestrado).
Candidata: Cláudia Cardoso Netto. Orien-
tador: professor Celio Kenji Miyasaka. Dia 12
de agosto, às 9h30, no Salão Nobre da FEA.

Humanas - “Partidos, eleições & atores
políticos na Amazônia Paraense (1964-2002)”
(doutorado). Candidato: José Cauby Soares

Monteiro. Orientador: Shiguenoli Miyamoto.
Dia 12 de agosto, às 9h30, na sala de defesa
de teses do IFCH.

Linguagem - “Inferno Urbano: Estudo do
espaço um os Corumbas, de Amando Fon-
tes” (mestrado). Candidato: Roberto José da
Silva. Orientador: professor Enid Yatsuda
Frederico. Dia 8 de agosto, às 9h30, na sala
de defesa de teses do IEL.

“Língua Matis (Pano): Uma descrição gra-
matical” (doutorado). Candidato: Rogério
Vicente Ferreira. Orientador: professor Angel
Humberto Corbera Mori. Dia 12 de agosto,
às 9h30, na sala de defesa de teses do IEL.

“Efeitos argumentativos na escrita infantil
ou A ilusão da argumentação” (doutorado).
Candidata: Cláudia Mendes Campos. Ori-
entadora: professora Maria Fausta Cajahyba
Pereira de Castro. Dia 12 de agosto, às 14
horas, na Sala do Telão do IEL.

“Entrecruzamentos de gêneros discursivos
na universidade” (doutorado). Candidata:
Nilsa Brito Ribeiro. Orientador: professor João
Wanderley Geraldi. Dia 12 de agosto, às 14
horas, na sala de defesa de teses do IEL.

Matemática, Estatística e Computação
Científica - “Fatoração de operadores fraca-
mente compactos entre espaços de Banach”
(doutorado). Candidato: Ariosvaldo Marques
Jatobá. Orientador: professor Jorge Tulio
Mujica Ascui. Dia 8 de agosto, às 10 horas,
na sala 253 do Imecc.

Odontologia - “Espécies de cândida no
biofilme subgengival e na mucosa bucal de
indivíduos com doença periodontal - geno-
tipagem e fatores de virulência” (doutorado).
Candidata: Letizia Monteiro de Barros. O-
rientadora: professora Simone Capellini. Dia
9 de agosto, às 14 horas, na FOP.

Química- “Desenvolvimento de um Eletro-
do Amperométrico para a determinação de
Glutationa em Eritrócitos” (doutorado). Can-
didato: Percy Calvo Marzal. Orientador: pro-
fessor Lauro Tatsuo Kubota. Dia 8 de agos-
to, às 14 horas, na Sala IQ-15.

“Estéreo e sítio seletividade da epoxidação
de diferentes terpenos com AI2O3 obtida via
sol-gel” (mestrado). Candidata: Juliana Mar-
tins de Souza e Silva. Orientador: professor
Ulf Schuchardt. Dia 12 de agosto, às 14 ho-
ras, no IQ, Sala F10.

2ª edição revista
Organização: Beth Brait

Importante contribuição para o conhecimento da
obra de Mikhail Bakhtin. Mostra o percurso de sua
reflexão sobre a linguagem, desde os círculos de
estudos na União Soviética, na primeira meta-
de do século XX, até sua introdução e divulga-
ção no Brasil, a partir da década de 1960.

ISBN 85-268-0682-3
Páginas: 368 – Edição: 2 – Tam: 14x21
cm. – Ano: 2005 – Preço: R$ 45,00

Bakhtin, dialogismo
e construção do sentido

nnnnnFolha de S. Paulo

2 de agosto - O debate sobre a des-
criminalização do aborto já dura pelo
menos 30 anos. Dezenas de projetos
de lei nesse sentido já tramitaram pelo
Legislativo, a maioria inspirada no mo-
vimento feminista. Ao mesmo tempo, há
outros tantos projetos prevendo mais
restrição e punição ao aborto, apresen-
tados por grupos conservadores. Para
o ginecologista da Unicamp Aníbal Fa-
úndes, embora a população esteja mais
esclarecida, dificilmente o Legislativo
aprovaria um projeto nos moldes pro-
postos pela comissão tripartite.

31 de julho - Pesquisadores da Fa-
culdade de Engenharia de Alimentos
(FEA) da Unicamp desenvolveram uma
bebida fermentada à base de leite soja
que reúne microorganismos vivos e ou-
tros componentes que atuam na manu-
tenção do equilíbrio da flora intestinal e
no combate às bactérias nocivas ao ser
humano.

nnnnnO Estado de S. Paulo

31 de julho - A secretária estadual
de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, Maria Helena Guimarães, toma
posse terça-feira na Academia Brasilei-
ra de Educação (ABE). Socióloga e pro-
fessora da Unicamp, foi braço direito de
Paulo Renato Souza no Ministério da
Educação. Na academia, se juntará a
nomes como Affonso Arinos de Mello
Franco e Carlos Chagas Filho.
nnnnnCorreio Popular

31 de julho - Alunos da 3ª e 4ª séries
da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental (Emef) Dulce Bento Nascimen-
to, no bairro Guará, em Barão Geraldo,
Campinas, passaram a construir conhe-
cimento ao invés de decorá-lo desde a
chegada de recursos tecnológicos às
salas de aula, em 2004. A Emef Dulce
Nascimento é a primeira do País a tes-
tar e discutir esta nova realidade, de
acordo com a Unicamp. O projeto é fru-
to de um convênio entre o Laboratório
de Novas Tecnologias Aplicadas à Edu-
cação (Lantec), da Faculdade de Edu-
cação (FE) da Unicamp, e o Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Tele-
comunicações (CPqD).
nnnnnFolha Dirigida

1 de agosto - As inscrições para o ves-
tibular 2006 da Unicamp terão início no
próximo dia 29. O prazo se esgotará no
dia 7 de outubro. Os interessados pode-
rão se inscrever pelo site www.com-
vest.unicamp.br. A taxa de inscrição cus-
tará R$95. O valor do manual, que pode-
rá ser adquirido nas agências creden-
ciadas do Banespa, deve ser o mesmo
cobrado no ano passado: R$10. No en-
tanto, o material também estará disponí-
vel para consulta no site acima.

nnnnnTese avalia cuidador de
   mulheres com câncer

[2/8/2005] A psicóloga do Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da
Unicamp, Vera Rezende, atual responsável
pelo Setor de Psicologia, defendeu sua tese
de doutorado nesta terça-feira na Univer-
sidade. Nela, avaliou psicologicamente os

cuidadores principais de mulheres com cân-
cer genital ou mamário na fase terminal da
doença. Orientada pela oncologista Sophie
Françoise Mauricette Derchain e pelo psiqui-
atra Neury José Botega, ambos da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM), Vera chegou a um
resultado surpreendente: para 53% dos entre-
vistados, os homens revelaram-se melhores
cuidadores hospitalares que as mulheres. O
questionário foi respondido por 133 cuida-
dores de pacientes atendidas na Enfermaria
de Oncologia do hospital. E a constatação in-
tegra um estudo realizado no Caism no perí-
odo de agosto de 2002 a maio de 2004. Segundo
Vera, existe ainda hoje um certo incentivo em
algumas rotinas hospitalares para que a mu-
lher seja a cuidadora principal da paciente.
Diante disso, garante a doutoranda, a tese deve
provocar uma nova releitura, pelo menos dos

cuidados no ambiente hospitalar. A psicólo-
ga, com 19 anos de experiência à frente de ati-
vidades relacionadas a cuidados paliativos e
à tanatologia.

nnnnnOrégano revela-se como fonte
   de saúde em pesquisa da Unicamp

[2/8/2005] Orégano para realçar o sabor e o
aroma da pizza ou da carne. E orégano como
fonte de saúde. Esta foi a descoberta em recen-
te pesquisa do Laboratório Thomson, do Ins-
tituto de Química da Unicamp. O estudo, en-
viado para publicação no Food Chemistry, con-
firmou a existência de substâncias antioxi-
dantes, entre elas o Kampiferol, um dos mais
potentes agentes para rejuvenescer e impedir
reações bioquímicas degenerativas no corpo.

nnnnnFonoaudióloga e psicóloga
   lançam o livro  ‘Exercite sua Mente’

[2/8/2005] A fonoaudióloga e mestre em
gerontologia pela Faculdade de Educação
(FE), Elisandra Villela Gasparetto Sé e a psicó-
loga Valéria Lasca, também mestre em geron-
tologia e membro da equipe do Ambulatório
de Neuropsiquiatria e Saúde Mental do Ido-
so, do Hospital das Clínicas (HC), acabam de
lançar o livro “Exercite a sua mente - um guia
prático para aprimoramento da memória, lin-
guagem e raciocínio” (Prestígio Editorial).

nnnnnEntre Goivas e Cinzel é
   levado à Escola Carlos Gomes

[28/7/2005] A Companhia República Cê-
nica, constituída pelos atores graduados
pela Unicamp Ana Carolina Mundim, Fer-
nando Aleixo e Robson Haderchpek, estréia
temporada do espetáculo “Entre Goivas e
Cinzel”, dia 6 de agosto, às 19 horas na Es-
cola Estadual Carlos Gomes. As apresenta-
ções acontecerão todos os sábados e domin-
gos do mês, sempre às 19, no mesmo local.
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