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n Fórum - O “Fórum de Inovação Tecnológica - Inclusão Social e Redes de Cooperação” será realizado no dia 6 de dezembro,
a partir das 9h30, no anfiteatro da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da
Unicamp (Rua Elis Regina, 131, campus da
Unicamp, Campinas-SP). As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no local, a partir das 8
horas. O reitor da Unicamp José Tadeu Jorge, o ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Sérgio Rezende e o prefeito de Campinas
Hélio de Oliveira Santos participam do evento. Mais informações na página eletrônica
http://home.uniemp.org.br/forunsregionais/ ou
pelos telefones 11-816-9023 e 3815-1505.
nSimpósio 1 - O Simpósio internacional
“A invenção do barroco – paradoxos visualizados de uma identidade inclusiva (Corporate Identity)”, fruto de parceria entre Unicamp, Usp e Instituto Goethe, acontece entre os dias 6 e 9, no Instituto Goethe (GI),
em São Paulo (Rua Lisboa, 974, Pinheiros).
O encontro será aberto às 18 horas. Às
18h30, o professor Jens Baumgarten, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH), discute o tema “Conceitos do Barroco – um Barroco dos conceitos? Épocas e
sistemas entre Europa e América Latina”. O
evento, com entrada franca, é organizado
pelos professores Jens Baumgarten, Claudia Valladão de Mattos e Marcos Tognon
(Unicamp), Adone Agnolin (USP) e Joachim
Bernauer, Carminha Góngora e Margit Gropper (Instituto Goethe). Mais informações pelo
telefone 11-3088-4288.
nWorkshop - A equipe do projeto “Todos
Nós” realiza no dia 14, a partir das 9 horas, na
Biblioteca Central (BC), o “Workshop Todos Nós
- Unicamp acessível”. No evento, além do lançamento de um livro com os resultados da primeira oficina participativa do projeto, haverá
também a mostra “Nossos Caminhos Inclusivos”. A equipe do Projeto “Todos Nós” é formada por pesquisadores, professores e alunos de
graduação e pós-graduação da Unicamp. Também conta com a colaboração de profissionais
nas áreas de pedagogia, artes visuais e jornalismo. O projeto é apoiado pelo Programa de
Educação Especial Proesp/Capes. Confira a
programação http://www.unicamp.br/unicamp/
unicamp_hoje/sala_imprensa/programese37.html. Mais informações no site http://www.todosnos.unicamp.br/
n Simpósio 2 - O professor Márcio Pochmann, do Instituto de Economia (IE), profere
no dia 14, das 15 às 17 horas, no Simpósio
Internacional Brasil-Europa: Experiências de
Educação Inclusiva, evento a ser realizado
na cidade de Uberlândia-MG, a palestra
“Educação e Inclusão social no Brasil: atlas
da exclusão social”. Direcionado para pesquisadores, professores, acadêmicos e gestores envolvidos com o tema da inclusão
escolar, além de pessoas da comunidade
interessadas na questão, o evento prossegue até o dia 16, com tradução simultânea e
intérpretes da Língua de Sinais Brasileira
(Libras). As inscrições podem ser feitas, até
14 de dezembro, no endereço eletrônico
http://www.sibe.ufu.br/. Outras informações
pelo e-mail dirco@ufu.br.
nTeatro – A Caos Cia. de Teatro, formada
por alunos do Departamento de Artes Cêni-

cas do Instituto de Artes da Unicamp, apresenta o espetáculo “Qio-Guem ?!”, baseado
na comédia clássica japonesa (Kyogen) e
constituído de pequenas farsas, situações e
fábulas curtas. As personagens que surgem
no palco se auto-apresentam, geralmente
como pessoas que moram nas redondezas,
sem maiores especificações. As situações
podem acontecer em qualquer lugar e as cenas surgem como recorte do instante presente. A peça é dirigida por Alice K. As apresentações ocorrem nos dias 6, 7, 8 e 9 de dezembro, às 21 horas, na Sala AC03, no Departamento de Artes Cênicas (Rua Pitágoras, 500).
As entradas, gratuitas, devem ser retiradas
com uma hora de antecedência. Maiores informações pelo telefone (19) 3788-2442.

nArtes - “Almeida Prado: estudos para
piano, aspectos técnico-interpretativos”
(mestrado). Candidato: Carlos Alberto Silva
Yansen. Orientador: professor Aci Taveira
Meyer. Dia 16 de dezembro, às 15 horas, na
Comissão de Pós-graduação (sala 2) do IA.
nBiologia - “Caracterização genômica de
isolados brasileiros do herpesvírus eqüino do
tipo 1” (doutorado). Candidato: Rodrigo Franco de Carvalho. Orientadora: professora
Clarice Weis Arns. Dia 12 de dezembro, às 9
horas, na sala de defesa de teses da Pósgraduação do IB.
“Resistência do carrapato boophilus microplus (Acari: Ixodidae) aos piretróides e
organofosforados e o tratamento carrapaticida em pequenas fazendas” (doutorado).
Candidata: Márcia Cristina Mendes. Orientador: professor Ângelo Pires do Prado. Dia
15 de dezembro, às 9 horas, na sala de defesa de teses da Pós-graduação do IB.
“Inibição da proliferação de células tumorais humanas expostas aos adutos de
baylis-hillman” (doutorado). Candidata: Luciana Konecny Kohn. Orientador: professor
João Ernesto de Carvalho. Dia 16 de dezembro, às 9 horas, na sala de defesa de teses
(prédio da Pós-graduação) do IB.
“Resistência à leprose e à mancha marrom de alternaria em citros: caracterização
de híbridos, herança, mapeamento genético
e expressão gênica” (doutorado). Candidata:
Marinês Bastianel. Orientador: professor
Marcos Antonio Machado. Dia 16 de dezembro, às 13h30, na sala de defesa de teses
da Pós-graduação do IB.
nEconomia - “Agroindústria canavieira e
o sistema de gestão ambiental: o caso das
usinas localizadas nas bacias hidrográficas
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí” (mestrado). Candidato: Fabrício José Piacente.
Orientador: professor Pedro Ramos. Dia 6
de dezembro, às 14 horas, na Sala IE-23
(pavilhão de Pós-graduação) do IE.
“Modelos de consistência entre fluxos e estoques e aplicação para o caso brasileiro: uma
possível leitura crítica” (doutorado). Candidato:
Luiz Daniel Willcox de Souza. Orientador: professor Mariano Francisco Laplane. Dia 15 de
dezembro, às 14h30, na Sala IE-23 (pavilhão
de Pós-graduação) do IE.
nEducação - “Tecnologias e Educação:
preparando a escola para a chegada da tv digital interativa” (mestrado). Candidata: Karla
Isabel de Souza. Orientador: professor Sér-

nHemocentro e duas décadas
de serviços de qualidade
[1/12/2005] A cor vermelha estampou as camisetas dos funcionários que comemoraram, no auditório
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), duas décadas do Centro de Hematologia e Hemoterapia
(Hemocentro) da Unicamp. Eespecializado no atendimento a pessoas com doenças do sangue, o Hemocentro foi homenageado tanto nas músicas cantadas pelo Coral Zíper na Boca, regido pela maestrina Vívian Nogueira, como na solenidade que relembrou o marco dos 20 anos de serviços a Campinas e ao país com o seu projeto de sangue. Em carta
enviada à organização do evento, o governador de São
Paulo, Geraldo Alckimin, classificou o Hemocentro
como pólo deflagrador de saúde, ensino e pesquisa,
destacando a sua política de sangue. Já o secretário
estadual de saúde, Luís Roberto Barradas Barata, escreveu enfatizando a excelência do Hemocentro.
O vice-reitor da Unicamp, professor Fernando
Ferreira Costa, que já foi diretor do Hemocentro, presidiu a cerimônia comemorativa na FCM. Ele disse
que o Hemocentro utiliza a assistência e a produção
do conhecimento para educar pessoas. “Além disso,
o Hemocentro tem o maior número de projetos temáticos por metro quadrado do Estado. Atende dez
vezes mais a demanda de pacientes para a qual foi

gio Ferreira do Amaral. Dia 12 de dezembro,
às 14h30, na sala de defesa de teses da FE.
nEngenharia de Alimentos - “Avaliação
físico-química e microbiológica de lingüiça
toscana porcionada e armazenada em diferentes embalagens, sob condições de estocagem similares às praticadas em supermercado” (mestrado). Candidata: Cleide Oliveira de Almeida. Orientadora: professora
Marise Aparecida Rodrigues Pollonio. Dia 8
de dezembro, às 14h30, no auditório de
tecnologia de carnes da FEA.
nFísica - “Análise de traços de fissão em
epídoto: obtenção de idades e estudo do
annealing” (doutorado). Candidato: Eduardo
Augusto Campos Curvo. Orientador: professor Júlio César Hadler Neto. Dia 13 de dezembro, às 10 horas, no auditório da Pósgraduação (prédio D) do IFGW.
“Contraste na microscopia fototérmica de
dispositivos microeletrônicos através do uso
de diferentes comprimentos de onda do feixe de prova” (doutorado). Candidata: Laura
Ramos de Freitas. Orientador: professor Antonio Manoel Mansanares. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, no auditório da Pós-graduação (prédio D) do IFGW.
nHumanas - “Raciocínio difuso via lógicas moduladas: uma solução ao paradoxo dos
sorites” (mestrado). Candidato: Paulo Roberto
Petrillo. Orientador: professor Walter Alexandre Carnielli. Dia 5 de dezembro, às 10 horas,
na sala de defesa de teses do IFCH.
“O vulcão negro da chapada: rebelião escrava nos sertões diamantinos” (mestrado).
Candidata: Isadora Moura Mota. Orientador:
professor Robert Wayne Andrew Slenes. Dia
12 de dezembro, às 14 horas, na sala de
defesa de teses (prédio da Pós-graduação)
do IFCH.
“Sentimentos no sertão republicano imprensa, conflitos e morte a experiência política de
Deolindo Barreto (Sobral 1908-1924)” (mestrado). Candidata: Chrislene Carvalho dos
Santos. Orientador: professor Edgar Salvadori
De Decca. Dia 12 de dezembro, às 9 horas,
na Sala da Congregação do IFCH.
“Rousseau leitor de Sêneca: entre os pressupostos e a originalidade de sua filosofia
moral” (doutorado). Candidato: Arlei de Espíndola. Orientador: professor José Oscar de
Almeida Marques. Dia 13 de dezembro, às 14
horas, na sala de defesa de Teses do IFCH.
“Poeta do Lápis: A trajetória de Ângelo
Agostini no Brasil Imperial São Paulo e Rio
de Janeiro 1864-1888” (doutorado). Candidato: Marcelo Balaban. Orientador: professor Sidney Chalhoub. Dia 14 de dezembro,
às 14 horas, na sala de defesa de teses (prédio da Pós-graduação) do IFCH.
“Invenções de Si em histórias de amor:
Lota Macedo Soares e Elizabeth Bishop”
(doutorado). Candidata: Nadia Cristina Nogueira. Orientadora: professora Luzia Margareth Rago. Dia 15 de dezembro, às 14
horas, na Sala de Projeção - Prédio da Pósgraduação do IFCH.
“A Revolta do rupununi: uma etnografia possível” (doutorado). Candidato: Carlos Alberto
Borges da Silva. Orientador: professor José Luiz
dos Santos. Dia 15 de dezembro, às 13 horas,
na Sala de departamento de Antropologia.
“Anti-sovietismo: reflexos e práticas compartilhadas de repressão no sistema interamericano (1945-64)” (doutorado). Candidato: Roberto Baptista Junior. Orientador: pro-

fessor Ítalo Arnaldo Tronca. Dia 15 de dezembro, às 14 horas, na Sala de Defesa de
Teses do Prédio da Pós-graduação do IFCH.
“Fiat Justitia: os advogados e a prática da
justiça em Minas Gerais (1750-1808)” (doutorado). Candidato: Àlvaro de Araujo Antunes.
Orientadora: professora Leila Mezan Algranti.
Dia 16 de dezembro, às 14 horas, na Sala
de Defesa de Teses do Prédio da Pós-graduação do IFCH.
“Cristóforo e a Romanização do Inferno
Verde: as propostas de D. Macedo Costa
para a civilização da Amazônia (1860-1890)”
(doutorado). Candidato: Karla Denise Martins. Orientador: professor Leandro Karnal.
Dia 16 de dezembro, às 9 horas, na Sala de
Defesa de Teses do Prédio da Pós-graduação do IFCH.
nLinguagem - “Revisitando o ensino tradicional de língua portuguesa” (doutorado).
Candidata: Graziela Lucci de Angelo. Orientadora: professora Charlotte Marie Chambelland Galves. Dia 13 de dezembro, às 14
horas, na Sala de Defesa de Teses do IEL.
“Cartas brasileiras (1808-1904): um estudo lingüístico-filológico” (doutorado). Candidato: Zenaide de Oliveira Novais Carneiro. Orientadora: professora Charlotte Marie Chambelland Galves. Dia 13 de dezembro, às 14
horas, na Sala de Sala de Colegiados do IEL.
“Sujeito nulo e morfologia verbal no português falado por três comunidades do interior
da Bahia” (doutorado). Candidata: Norma Lúcia Fernandes de Almeida. Orientadora: professora Charlotte Marie Chambelland Galves.
Dia 14 de dezembro, às 9 horas, na Sala de
Defesa de Teses do IEL.
“O funcionamento textual-discursivo dos
rótulos em artigos de opinião” (doutorado).
Candidata: Maria Angélica Freire de Carvalho. Orientador: professor Ingedore Grunfeld
Villaça Koch. Dia 15 de dezembro, às 13
horas, na Sala de Defesa de Teses do IEL.
“A guerra na língua: as representações do
“11 de setembro” na mídia e no discurso oficial” (doutorado). Candidato: Raimundo Ruberval Ferreira. Orientador: professor Kanavillil Rajagopalan. Dia 16 de dezembro, às
13h30, na Sala de Defesa de Teses do IEL.
nMatemática, Estatística e Computação
Científica - “Análise de estabilidade de sistemas dinâmicos p-fuzzy com aplicações em
biomatemática” (doutorado). Candidato: João
de Deus Mendes da Silva. Orientador: professor Rodney Carlos Bassanezi. Dia 15 de dezembro, às 10 horas, na Sala 253 do IMECC.
nMedicina - “Função de monócitos em
crianças soro-reversoras após transmissão
vertical ao vírus da imunodeficiência humana do tipo I” (mestrado). Candidato: Sergio
Massayuki Tani. Orientadora: professora

DESTAQUES DO PORTAL DA UNICAMP
Algumas das notícias publicadas na semana que passou
idealizado. Conseguiu fazer um conjunto de atividades
que poucas unidades foram capazes de fazer”, salienta.
Após a apresentação de um vídeo institucional, receberam homenagens alguns colaboradores do Hemocentro: Pedro Correa Sampaio, pioneiro na organização
das coletas de sangue; Joaquim Francisco, como o doador regular mais antigo; Francisca Edileusa do Nascimento, pela confiança no atendimento recebido na instituição; Julieta Buzzato, como paciente mais antiga;
Anécio Gouveia, pela confiança no atendimento recebido na área de hemofilia. Os funcionários do Hemocentro
também foram homenageados.
n É da Paraíba o vencedor da ‘Evoluindo Saúde’
[30/11/2005] Valeu a pena o professor Paulo Araújo, do
Instituto de Biologia da Unicamp, dedicar sua licença sabática
à coordenação da Olimpíada Evoluindo Saúde no sertão da
Paraíba. O resultado de tanta dedicação foi revelado no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, quando o aluno João
Paulo Soares Saturnino, de São Mamede (Paraíba), venceu a categoria ensino médio da olimpíada. Luiza Novaes,
do Rio de Janeiro, ficou em segundo lugar. A vitória causou
emoção aos participantes e ao organizador do evento e

idealizador do jogo Evoluindo Genética, professor Octávio
Henrique Pavan. “Ele está de parabéns. Estive em São
Mamede. É o lugar mais pobre que conheci. O mais que se
possa imaginar. Isso mostra que é possível promover conhecimento sem precisar de alta tecnologia”, disse.
De malas prontas para retornar a São Mamede, cidade com 9 mil habitantes e a 320 km de João Pessoa,
João Paulo era só alegria. “Foi uma felicidade imensa.
Vir do Sertão do Seridó para Campinas, competir em nível nacional e ganhar, realmente foi uma grande conquista”, revelou. Aluno do segundo ano do ensino médio
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
“Napoleão Ábdon Nóbrega”, João Paulo pretende ser
advogado. “É um sonho. Já fiz trabalho em parceria com
o Ministério Público. O processo me fascina”, detalhou a
futura profissão. Até já escolheu onde pretende cursar:
Na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa.
O vencedor da Olimpíada Evoluindo Saúde deixou para
trás, em seu Estado, mais de 4 mil concorrentes. Na Unicamp
enfrentou representantes de 9 Estados e, na decisão, estudantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. O treinamento que teve em sua cidade, parte do Projeto de Extensão Café Cultura, com sede em Santa Luzia (PB) e coor-

Maria Marluce dos Santos Vilela. Dia 6 de
dezembro, às 14 horas, no Ciped da FCM.
nOdontologia - “Autopercepção e condições de saúde bucal em adultos e idosos”
(mestrado). Candidato: Osvaldo Luiz de Carvalho. Orientador: professor Eduardo Hebling. Dia 5 de dezembro, às 9 horas, na FOP.
“Promoção da saúde: uma estratégia para
o fortalecimento das práticas em saúde bucal” (mestrado). Candidata: Ednalva Maria
de Sousa. Orientador: professor Marcelo de
Castro Meneghin. Dia 6 de dezembro, às 9
horas, na FOP.
“Avaliações eletrognatográficas e eletromiográficas computadorizadas em pacientes
submetidos à terapia com aparelhos oclusais
planos e reabilitados com prótese totais duplas com variação na dimensão vertical de
oclusão” (doutorado). Candidato: Henrique
Casselli. Orientador: professor Wilkens Aurélio Buarque e Silva. Dia 7 de dezembro, às
8h30, na FOP.
“Avaliação dos registros dos contatos oclusais obtidos com auxílio da associação do
papel carbono com o sistema computadorizado t-scan II” (doutorado). Candidato:
Claúdio Wilson Lima Ferro Cabral. Orientador: professor Frederico Andrade e Silva.
Dia 7 de dezembro, às 14 horas, na FOP.
“Avaliação in vitro do efeito de lectinas de
sementes de talisia esculenta e labramia
bojeri sobre o biofilme oral” (mestrado). Candidata: Mara Rubea Tinoco Rodrigues de
Oliveira. Orientador: professor Francisco
Carlos Groppo. Dia 12 de dezembro, às 14
horas, na FOP.
“Convênios e cooperativas odontológicas
na região metropolitana de São Paulo: uma
análise operacional” (doutorado). Candidato:
Luiz Chiavolin Neto. Orientador: professor
Marcelo de Castro Meneghin. Dia 14 de dezembro, às 14 horas, na Sala de Defesa de
Teses do Prédio da Pós-graduação da IFCH.
“Calibração de examinadores para o exame epidemiológico da cárie dentária: uma
avaliação mediante diferentes limiares de
diagnóstico” (doutorado). Candidata: Andréa
Videira Assaf. Orientador: professor Marcelo de Castro Meneghim. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, na FOP.
nQuímica - “Aplicação de métodos quimiométricos em análise de alimentos” (mestrado). Candidato: Marcelo Antonio Morgano.
Orientadora: professora Márcia Miguel de
Castro Ferreira. Dia 5 de dezembro, às 9
horas, no miniauditório do IQ.
“Reação de arilação de Heck Regio e
estereosseletiva da 3-desidroprolina com
sais de arildiazônio. Aplicação na síntese total de análogos neuroexcitatórios do ácido
acromélico” (doutorado). Candidata: Kezia
Peixoto da Silva. Orientador: professor Carlos
Roque Duarte Correia. Dia 7 de dezembro,
às 14 horas, no miniauditório do IQ.

denado pelo professor Paulo Araújo, o ajudou muito. Para
Araújo, “quando {João Paulo} veio disputar a final já era
celebridade do conhecimento”.
n Ouvidoria da Unicamp completa
um ano com muito trabalho
[30/11/2005] A Ouvidoria Geral da Unicamp completou um ano de funcionamento em outubro último.
Órgão vinculado à Reitoria, neste período a Ouvidoria
já colhe os resultados do seu trabalho. Neste primeiro
ano soma 879 atendimentos e comemora 91% de resoluções com devolução de respostas. “No site da
Ouvidoria foram registrados, desde outubro de 2004,
7.178 acessos externos. São usuários da América do
Sul, Estados Unidos, Canadá e África, entre outros”,
surpreende-se a ouvidora Adriana Eugênia Alvim
Barreiro. Segundo ela, exercer esta função é uma tarefa que exige muito compromisso institucional e constantes parcerias com unidades e órgãos.
Adriana conta que ainda predomina o atendimento
ao público externo à Unicamp. “As pessoas normalmente pedem informações sobre novas pesquisas e
seus pesquisadores. Outras perguntam ‘como é’ e
‘como se faz’ para implantar uma Ouvidoria”, relata.
“Temos a possibilidade de estudar os casos individualmente, mas também exercemos um papel pró-ativo
junto à coletividade. Tentamos propiciar uma efetiva
comunicação entre a comunidade interna e externa.”

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

